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 لاجرلا ةفرعم باتك نم ىناثلا ءزجلا وه اذهف « دعبو هلل دمحلا

 راصقلا لماك دسحم ذاتسألا هققح يذلا لوألا ءزجلل ًامامتإ هانققح

 هيف ةدراولا مالعألا انطبض ٠ نوكي نأ هعماج هل دارأ ل نوكي ام برقأ

 ٠* مهباتفرعو

 ةبتكملا اهب ظفتحت ىتلاةديحولا ةطوطخملاةخسنلا هقيقحت يف اندمتعا

 يناثلا ءزجلاو ( ”7+م ماع ) عيماجملا مسق نم )١( مقر تحت ةيرهاظلا

 مج ةحفص لك يف » (ة5 ) قاروألا يف لاجرلا ةفرعم باتك نم

 ٠ مس !١هرها؟١ ةحفصلا سايقمو « ًارطس

 عوبجملا اذه اهمض بتك ةثالث نم لوألا وه لاجرلا ةفرعم باتكو

 ٠ ةيرهاظلا عيماجم نم ١ مقرب وه يذلا

 هلا”



 يناثلاو لوألا نآزجلا ؛ ينئادملل يزاعتلا باتك : ثلاثلا باتكلا
 .ء(خءا6)

 ةسرسدملا اهب ظفتحت تناك يتلا ةميقلا بتكلا نم عومجملا اذهو

 تاطوطخم تلآ مث « يلصوملا ىلع خيشلا هفقوأ قشمدب ةيئايضلا

 ٠ 0 ةيرهاظلا ةبتكملا ىلا مث ةيرمعلا ةسردملا ىلا ةيئايضلا

 : يناثلاو لوألا ءزجلا ىلع ةلجسملا تاعامسلا

 لوألا ءزجلا - ١

 ٠ زازخلا هيويح نب ايركز نب سابعلا نب دمحم ىلع ه ميه

 يقريصلا رابجلا دبع نب دمحأ دعس يبأ خيشلا ىلع عامس باب
 .٠ يورهلا ريخلا يبأ ةءارقب ه ه1 ةنس

. 

 ٠ ه هالال ةنس فافخلا لماك نب كرابملا ةءارقب نوريخ

 ٠ اه همم ةنس

 : يناثلا ءزجلا س ؟

 ٠ فه محبو ةنس باتكلا خسان عامس هما

 ٠ ه ه١ ةنس رابجلا دبع نب دمحأ دعس يبأ ىلع عامس دساب

 ٠ اه هجاب ةنس نمحرلا ديع ةئباو لماك نب كرايملا عامس اج

 ىنكلا باتك ةمدقم يف يشيبارطلا عاطم ذاتسألا هبتكام رظنا عسوتللا )١(

 ٠ م945١ ركفلا راد قشمد ٠ ملسم مامالل ءامسألاو :
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 ٠ ه ه4 ةنس نوريخ نبا ىلع عامس 3

 ٠ ةدحاو تاعامس يف اكرتشا دق باتكلا يأزج نأ انل رهظ كلذبو

 : باتكلا نم . يناثلا ءزحلاب فيرعتلا

 نب مساقلا نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ .هاقلت امم. ءزحلا اذه

 3 ينيدملا نب يلعو « نيعم نبا : ءاملعلا هخويش نع « () يدادغيلا زرحم

 ءزجلا رصق نيح ىلع ٠ مهريغو ريمن نب دمحمو « ةبيش يبأ نب ركب يبأو
 ٠ طقف نيعم نبا نم هاقلت ناك ام ىلع باتكلا نم لوألا

 مولع يف تاعوضومل ةساردو « لاجرلل ةسارد ءزجلا اذه نمضت

 نم اهريغو بطلاو رعسضشلاو ةريسلاو يوبنلا ثددحلاو نآرقلا

 ٠ تاعوضوملا

 ًاسرهف لمعت نأ انيلع تبجوأ نيآزجلا نيب ةكرتشم مجارت تدروو

 : نمضتي وهو ًاعم نيازحلل ًادحاو

 ٠ تابآلل آسرهف

 ٠ ٠ ةماعلا تاعوضوملل ًاسرهخ

 هارعشلل اسرهف

 ٠ رابخألا | باحصأو مجارتلا مرهف 3 ٠

 ٠ لوألا ء كاسات فيرعتلا قيس دقو اذه

 )١( دادغب خيرات يف هل ةمجرت ىظنا 41/6
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 ينيدملا نب هللا دبع نب يلع ظفاحلا

 « ينيدملا نباب فورعملا « يرصبلا « يدعسلا

 ملاعا « هنو ظافح ىلع مدقملاو « هرصع يف ثيردحلا ةمئأ دحأ

 ٠ فيئاصتلا بحاص « ةقثلا طظفاحلا

 نب رفعج هدجو ©« سنأ نب كلام ةخيشم نم دحاو ريغ نع ىور

 ٠ قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نب , نمحرلا دبع نع ىور حيجن

 « ناميلس نب رفعجو « ديز نب دامحو هيبأ نم ينيدملا نبأ عمس ٠

 ديلولاو « ديمخلا دبع نب ريرجو « ةنعبع نب نايفسو « رينشب نب ميشهو
 « قازرلا دبعو « ناطقلا ديعس نب ىيحبو « لضفملا نب رشبو « ملسم نبا
 7 يشاقرلا ةيالق يبأو « نوشجاملا فسوبو « يدهم نب نمحرلا دبعو

 ٠ يدامرلا روصنم نب دمحأو « يزارلا متاح يبأو

 لاق للعلاو ثيددحلا ةفرعم ف سانلا يف ةملع ينبدملا نب ىلع مامإلا ناك
 نب يلع يدب نيب الإ دحأ نيب يسفت ترغصتسا ام » : يراخبلا مامالا

 ٠ « ينيدملا

 ةفرعم يف سانلا يف ةنلع ينيدملا نبآ ناك : يزارلا متاح وبأ لاقو

 « هل ”اليجبت هينكي امنإ « هيمسيال لبنح نب دمحأ ناكو « للعلاو ثيدحلا
 ٠ طق ةامس دمحأ تعمسام

 هللا لوسر ثيردحب سانلا ملعأ ينيدملا نب يلع : يدهم نبا لاقو
 ٠ ةنيبع نبا ثيدحب ةصاخو « ملسو هيلع هللا ىلص

 تداكاش



تعمس : يناوطقلا دايز يبأ نب هللا دبع لاقو
 نب مساقلا ديبع يأ 

بأ نب ركب وبأ : ةعبرأ ىلا ملعلا ىهتتا : لوقي. مالس
 « هل مهدرسأ ةبيش ي

لعأ ينيدملا نب يلعو « هيف مهقفأ لبنح نب دمحأو
 نب ىبحيو « هب مهم

 ٠ هل مهبتكأ نيعم

 اد يلع عم دوت يف يتومول سلتا ؛ ديعس نب ىبحب لاقو

 نب بحي نع سانلا ىورأ يثيدملا نب يلع : نيعم نبا ىبحي لاقو
 ٠ فالآ ةرشع نم رثكأ هدنع ىرأ | ينإ « ديعس

 دمحأو يلعو ىيحب نع ينايهرفلا لئس : يليعامسالا ركب وبأ لاقو

 مهملعأ ىيحيو « للعلاو ثيدحلاب مهملعأف يلع امأ : لاقف ٠ ةمثيخ يبأو

 ٠ ءالبنلا نم ةمثيخ وبأو « هقفلاب دمحأو « لاجرلاب

برأ ةنس ةدعقلا يذ يف ءارماسب ينيردملا نبا يفوت
 ٠ نيتئمو نيثالثو ع

 ١ لاجرلا ةفرعمو ثيدحلا للع ٠
لا لوسر باحصأ نم مهريغو ةرشعلا دالوأ ةيمست  ؟

 هللا ىلص هل

 * ملسو هيلع

 نيعم نب ىبحي مهفصو نيذلا ةرصبلا ءاملع يف هؤارآ # »م

 ةيردقلاب ٠



 .: هتمجرت عجارم

 3 0330 ليدعتلاو رجلا 3 5006 يراخبلل زيبكلا خيراتلا
 3 م/م لادتعالا نازيم « 0/1 ربعلا 16/1 دادغب خيرات
 ءالبنلا مالعأ ريس « ١84 ظافحلا تاقبط « ”عه/» بيذهتلا بيدذهت
 درع ءاد قيقحت ينيدلملا نبال لاجرلا ةفرعمو ثيدحلا للع ؛١

 . يجسلق يلعملا



 أ اني نا دبع كيبل اعلا

كلا . ىسيعلا نامثع نبا
رابكلا بتكلا باص 4 للعلا مامإل ٠ فو

 : 

ع تيب لهأ نم « ريسفتلاو فن فنصملاو دنسلا
 مامإلا نارقأ نم وهو « مل

نب قاحسإو لبنح نب دمحأ
يف ينيدملا نب يلعو« هيوهار 

 دلوملاو نسلا 

نسأ نيعم نب ىيحيو « ظفحلاو
 ٠ تاونبب مهنم 

 دبع نب كيرش وه هل خيش خييش ربكأو < يبص وهو ملعلا ركب وبأ بلط

ميلس نب مالس صوحألا يبأ نمو هلم عمس : يضاقلا هلل
 دبعو « 

لا دبعو برح نب مالسلا
نايفسو « ديمحلا دبع نب ريرجو « كر رابملا نب هل

 

 يلا ةفيلخ نب فلخو ء سيردإ نب هللا دبعو + رهسم نب يلعو ةئيبع نبا

 ىيحبو حارجلا ن | كود ؛ ي يسفانطلا دييثع نب رمعو « يعبات هنإ لاقي

 ٠ ناطقلا

يف لثملا برضي هبو « ملعلا روحب نم ارحب ناك
 ثدح « ظفحلا ةوق 

 ىورو « هباحصآ نع يئاسنلا ىورو هجام : نباو دواد وبأو ناخسشلا هنع

 نب دمحتو , بئاكلا دمس نب دم هي
 وبأو لبثح نب دمحأو ىيحي

حمو + دلفم نب يقبو « مصاع يبأ نب ركب وبأو ةعرز
 حا نب ب

وبآو « نايفس نب نسحلاو سلدنتألا اثدحم
 نب مثيهلاو « يلصوملا ىلعي 

 ٠ يرودلا فلخ

نم ةبيش يبأ نبا دالوأ : ينامحلا ديمحلا دبع نب ىيحب : لاق
 لهأ 

 ٠ ثدحم لك دنع انومحازي اوناك « ملعلا

 اس ا



 ٠ نامثع

 ثيدح ةئم عبرأ ينابيشلل درسف « ينيددملا نب يلع عم انيلع مدق « ةبيش
 ْ 1 : ٠ ماقو آظفح

 ىبأ نب ركب وباف : ةعبرأ ىلا ثيدحلا ىهنتا : ديبع وبأ مامالا لاقو

 ملعأ : ظفاحلا دمحم نب حلاص لاقو ٠ هب مهملعأ ينيددملا نب يلعو « هل

 خياشملا فيحصتب مهملعأو « ينبردملا نب يلع ةللعو ثيدحلاب تكردأ نم
 ٠ ةبيش يبأ نب ركب وبأ ةركاذملا دنع مهظفحأو « نيعم نب ىبحي

 ٠ نامثعو مساقلا هاوخآو وه دادعم ثدحو 6 ريسفتلاو

 ٠ نيتئمو نيئالثو سمخ ةنس مرحملا يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ فوت
 : هتمجرت عجارم

 ظافحلا ةركذت « 5/1١ دادغب خيرات « ٠١١/8 ليبدعتلاو حرجلا
 ءالينلا مالعأ ريس « 451/1 ربغلا « ةك لادتعالا نازيم ء م /؟

 ةلاسرلا ؛ حه/5 بهذلا تارتذش 6 ةياهنلاو ةيادبلا 0١ «١
 ١م ةفرطتسملا

 يف



 ريمن نب هللا دبع نب نمح» ظفاحلا

 « ةيتعلا .ظفاملا « ريمن نب هلل دبع نب دمحم نمحرلا دبع وبأ وه

 «لبنخ نإ دنحأ مامالا نآرقأ نم وهو « ةئمو نيتسو فين ةنس دلو

 « رين نب هللا دبع ظفاخلا هنبأ نع: ثدح ٠ ينيدملا نب يلع مامالاو

 | دبع نب كيمحو هتوخإلو يسفانطلا ديبع نب دمحمو « دايز نب بلطملاو
 ناورمو.« ةيواعم يبأو 4 رمحألا دلاخ يبأو 4 سردإ نياو 4 نمحرلا

 « ملس نب ماكحو « عيكوو « ةيلع نياو « ةنييع نب نايفسو « ةيواعم نبا

 « مصاع يبآد ء مشب نب دمحمو « يبراحلاو « نوراه نب ديزيو
 يبأد

 ء هجام نباو وأد وبأو « نيحيجصلا يف ملسمو يراخبلا هنع ثدح

 « ةبيش نب بوقعيو « ةعرز وبأو متاح وبأو « يلهاذلا ىبحي نب دمحمو

 وبأو « لبنح نب دمحأ نب هللا دبعو بعالم نب دمحأو « دلخم نب يقبو

 ٠ مهريغو « يلصوملا ىلعي

 : لوقيو « آبيجع ًاميظعت ريمن نب هللا دبع نب دمحم مظعي لينح نب. دمحأ

 ل م أ

اكو دهزلاو ةنسلاو ههنلاو ملعا عمج دق هاجر ناك
 ءاتسشلا ف سلب ن

 ٠ آريقف ناكو « رك دي فيصلا يف ةدابل ىتاشلا

 سه أ5)١ ب



 مهثادحأ نم نييفوكلا نم تيأر ام : ناطقلا نانس نب دمحأ لاقو
 .يلصي هوبأو « ضئارفلا انب ءاصب ناك « ريمن نبا نم يدنع لضفأ الج

 + أو ينمي ورام نب ديزي ميأ يلع مدق «هفلخ

 .باحصآ.نم ”دعب ؛ ةقث فوك : يلجعلا هللا دبع نب دنحأ لاق

 ٠ ثردحلا

 .تبثأ وه ا: دواد وبأ لاقو ٠ هتيادحب جتحي ةقث ةقث : : متاح وبأ لاقو

 نم ناك : نابح نب متاح وبأ لاقو نومآم ةقث : : يئاسنلا لاقو « هبيأ نم

 1 ٠ نيدلا يف عرولا لهأو نينقتملا طظافحلا

 نب دمحأ لثم قازعلاب تأ ام : ظفاحلا حلاص نب دمحأ لاقو

 1 ٠ قارعلاب امهلثم

 م نيتتمو نيثالثو عبرأ ةنس ناضمروأ نابعش يف يفوت : يراخبلا لاق

 : هتمجرت عجارم

 خيرات 6 س6 ليدعتلاو حرجلا 3 50-2 دعس نبا تاقبط
 مالعأ ريس © 418/١ ريعلا « :مور/» ظافحلا ةركذت « 459/6 دادغب
 مسا؟/١1 ةياهنلاو ةيادبلا « غههر/١1 ءالبنلا



 اذه نم لوألا ءزجلا ةعابط ىلع فارشالاب انمق نأ دعبو اذه

 نأ لمأت لكشلا اذه ىلع امهجارخاو « يناثلا ءزجلا قيقحتو « باتكلا

 طبضلا نم  انتعاطتسا ردق ىلع  هقح باتكلا انيفو دق نوكنت

 اناطخأ ناو « هللا لضفن كلذف انيصأ نإف « هصن©ن ىلع قيلعتلاو جيرختلاو

 :ينسح روتكدلا ةداسلا ةذتاسألل ركشن ماتخلا فو
 سيئر حبس

 ٠ باتكلا اذه عبطب مهمامتها ثارتلا ةنجل ءاضعأو ةيبرعلا ةغللا .

 ميركلا دبع روتكدلاو ماحفلا ركاش روتكدلا ةذتاسالا ركشلاب صخنتو

 ٠ ةديدسلا مهتاهيجوتو مهتاظحالمل خافتلا بتار دمحأ ذاتسألاو يفايلا

 ناققحملا

 ريدب ةوزغ ظفاحلا عيطم دمحم >7

 ه6 نابعش ؟9 قشمد



 ضل ل . الا ىلا 1
 5-5 8 7 هاذه 0 52 5 دي ٠ ْ مع

 نأ أ < أ العب
 0.0 يبةيووال

 ينس م ١ 1 0 اا
 - 5: لحل 0

 1 عي 2 دالاس مياوفر يسب 52-5506

 ردك لا زبككشواوورمار عراقنا عربا عيشة يووم
 ا

 0 0 أ عكس ح

 00 ا لاهل علا ول ليام ح
 :زانسنلل وسحر رار خزر رس ١ .ه]رراهزمت و اهياور
 نضل روبونتقامادكوب -,ةعيتأ ج.م

 وما

 4. . روت كف

 لاجرلا ةفرعم باتك نم يناثلا ءزجلا نم باتكلا ناونع

 ( ١ مقر عومجم ةيرهاظلا طوطخم )



 ع ا صم م

 1111 02 يح تالا م
 يآ

 نإ« 00 1
لجو 2200 2

 تال ا

 .٠
ر كاس صاع

 ق

لا وها اريل هج سسسسل
 : مح

 | ىوصشازارؤلا 9 لف اطل ءوجراؤكر هررسوجت درس كلا لاري مولا! ءسح

فا كرجل نالوا
 اوامر يا

 ل ويسر خرب

ةس شن كهسو ]< وسرد هنبع
 ّس :.بعال ولا جياف اقزمامورملأ هو #ل عم «رفس

 بشك باني انهنا و عمل فورم وح يروح جاز زلت مسهل يرجربرم

 تاسوؤف عىنيرسل بارك عر تار عراك بخس لاو مق ٠

 سك لا عوض ناد أودري ١ بج مرر مشل 7

 وجالاول فرح هل كلقو سلع رو اهو تيزوتسإ اهو ترحلاوو تفز

و مارد ما موهل معلن واجر 6راكس حان هوايا
 بو تاك

 ا هبروخ تلاسولاووم ثوم .. |
 ٠ .ركزس سا 2 0 2 محلا

 ا 00 0
9-0 

1 

 تن كي مم 0 ا 0 2 0 2 ع عسل عدت وك 1 ارمعرربوس ع هر راجي و هيوشلا ره

 لامس فرعي طي 7
 1و هيلو تحمد وير ثم تاشمو 20 ركمربوح تاس ور انهو ري يبست
 ىف دع تردد 1 0س دخلا مع أو هاري بالحل افف هوزكرزرتو برج ريس اا تس "دب هب فك سلراوقزمتت لولا ؟ فول ا

 هتاف د ايجحا_ علا زق
 7 ها

انق سرحوعبص هاد 7
 و ل وعيشل لعد 9 :ويي

 ا
 وهيعنم نعناصدو

 ]نوعا 0 ع 100 [ة دعم“ كافل '

 0 ٍإ
 هسا. . تايقيلومررع 1 .

 لاجرلا ةفرعم باتك نم يناثاا ءزجلا نم ىلوألا ةقرولا

0 
 مما ]3 ١# ميس



 ور مق سال 000 وص م ا ٠
 0 1 امير 6-2 و 9 وسرت ىلتأو 11! بم عمرب
 لهي ا لاع را 0 لالا

 9 3 ا 26 1 26 2 / ا 0-5 وتتم ان يتفاخزم

 1 , 2 1 :كاربصو |

00 2 ' 
 ل ل سيعمل نا

5 

4 0 - 
 م ل .اهعوبماوب

 74 د 0 3 0-0 0 انك 0
 00 الع 00
 0 نكارلا وع ا 0-2 اداب

 ادا هناورع سل اقف 5
 4 20 ا هل اهرح دو يعدو
 اسرحرا و هيرسس عام 0و 0
 تار عرج ا
 تن يروه سومه اها نسا باطل رو

 001 ا
 لوو هز ناجمة مدل ”حونرلو راد

 2 5 0 رسبو جوجل ةةللؤإ كو مورد ور ئاضو
 و, يب بقعا كالا شاب

21 06 

ا اهنيك علاحلا هم ا
 

ما ديونها ميسا 00
 ]مناقل )وار "ابيش# 

 اهبصقل

 2 بيقدإز ل
 وجال جريت

 لاجرلا ةقردم بانك: نم يناثلا ءزجلا نم ةرخألا ةقرولا

 ١( مقر عومجم ةيرهاظلا طوطخم )
 0 ا م



 يناثلا رجلا

 0 نا هي اسس نك
 و أنك مدلل 0 .٠ © دجال

 0 .٠ هل تأ

 نبعم نب ىدحب ايركز يبأ نع

 ٠ يئنيدملا رفعج نب هللا دبع نب ىلع نسحل لا يبأ نع هيفو

 ٠ ةبيش يبأ نب دمح# ني.هللا دبع ركب يبآو

 مهريغو ريمن نب هللا دبع نب دمحم نمحرلا دبع يبأو
 ٠ خويشلا نم

 مساقلا نب دمحم ني دمحأ سابعلا وبأ, مهنع كلذ ىكح
 .٠ يدادغبلا زرحم نبا

 ١ يرازفلا دمحم نب دمحأ سايعلا ويأ هاورامم

 ٠ هنع يوسفلا هيوتسرد نب رفعج نع

 هيويح نب ايركز ني سابعلا نب دمحم رمع يبأ ةياور
 ٠ زازخلا

 ٠ ةرخآلاو ايندلا يف هب عفن يلضفلا هللا دبع نب جهم عامس

 ةيئايضلاب هرقم دبؤم فقو
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 نب ايركز نب كسديم“ نب سايعلا نب دمحم رفع وبأأ مر انتربيخأ - ١

 1 1 0 اا : لاق زازخلا هيومح

رازفلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ انربخأ
 : لاق ي

 :.لاق يوسفلا نابزرملا نب .هيروتسرد نب رفعج لضفلا وبأ انئثدح

 نق زوخش نب ساقا نب حم نب لح ليلا ا وبأ اتثدح

 : لوقي نيغم نب ىيحب ثعمس

 ”تنب تةنباو « رهشأ ”ةعبسو نيتنس ”نبا ًاريغص ر آنبا يل <نإ

 نم جرحأف ءيشب ينبأ ريأ نأ تدرأ اميرف « ةئس نيرشعو سمخ

 مكدالوأ نبي .اوواسا 2 لاقي 51 كفو « كلذ لم اهب ”لعفأ ”الأ يتنبا

 © لتبثتلا يف ىتشتح

نع لئسو نعم نب ىيحب تعسسأ
 هتآرما ق قالطب لح لجو 

 « قساف ءوس لجر اذه: لاقف « ادبأ ائيش هنم زرت الو همأ «ربب "الأ

 سس سس سس سس مس

 هللا دبع وبأو تعمس » : يتأي ام درو ةقرولا نم يولعلا شماهلا ىف )1(

 يسونبألا دمحم نب دمحأ
لع نب دمحمو « هتءارقب

 يف كلذو « ناذاز نب ي

مخ ةنس نم رخآلا عيبر
ةلم ثالثو نيعبسو س

 ٠ « 

 م6 ريغص نبا » : لصألا يف (



 ءىش الو همأ ربيو « اهعجار اهتتدع تضقنا اذإف ةقيلطت هتتأرما قلطب
 ٠ قى مصل 1١ ىنعلا هةسحلا كلذب ىتفأ 8 هيلع

 ”بحأ : لاقف رطفلا ةاكز نع لئثسو نييعم نب ىيحب تعمس اخ
 ؟يهاردلاف :هل ليق « ريعشلاو ةطنحلاو رمتلا : هب رص“ ام يطعن نأ انينإ
 مك : هل ليق « كلذ ”ةميق يطعت نأ نسأب الف « ايه هيلع رشسع اذإ : لاق
 ٠ انلثو لاطرأ ةسمخ : لاق ؟رمتلا نم يطعن

 هتاكز عضم نأ هب سأب الف جب واحم 0 اوتاك اذإ : لاق هيخأ تاند هتاكز يطعي 03) لسجر نع لئسو نيعم نب ىبحب تعحس 4
 ىنطتمتت اهوزهجب نأ اودارأف تجوز نهادحإ "نإف : هل ليق « مهين
 مر ًامهرد الإ مهرد يتئم ىطعت نحلو هل“ : لاق ؟ ًارانيد نيثالث اذه نم
 اهتاوخأ .بحأ نإف ع« كنع .يزجم" ىتح ٠ كلذ لثم. اهتاوخك 4 ىطعتو

 ٠'نامداخو مداخو نكسم هل نم ىطعي نأ ساب ال « "فكي مداخو رتسي نكسم نم دب“ ال : لاق ء امداخو انكم .ءل نإف : لجرلا هل لاقف كنع *تتزثجأ دقو اولعف اذهب اهولصي نأ

 اهادرب نأ يل, ثيحأ :.لاق « ةيقب اهنم هعم ىقبيو وزغيف وزغيل اهب جرخبإ مهاردلا ىتطتعشي لجرلا نع نيعم نب ىبحي تلأس س ه .
 0 ٠ املهأ ىلإ

  1١لوقي نيعم نب ىيحب تعمس مس :

 (١ لاجرلا » :.-لصألا يف *

 ريكذتناب .تدر9و اذكه قققز .

 مهرد الإ رى : لصآلا قف لل 6 *

  2 2ىطعي و « لصألا 27



 مزمز يف مزز ما”وق نم "الجر جاحلا نم ”لجرىقلاف ةكمب ”تنك

 الإ.هوجرخأ امنع 0) ًاعيطقت'لتجرلا بهذف « ءام ةماق نوعبرأ اهيفو

 : اهءام نوبنجتب موق لعجو اهنوحزني اوبهذف « اعتطقتتثم بيلالكلاب

 نيبت امف ًاريثك ًاثيش اهنم اوحزنف « رهاط اهؤام ! مكلام : مهل تلقف

 ءاميف كاذ

 : لوقي مدآأ نب ىيحي تعمس : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس س 7
 ى) فسوي ابأ تيأر دق « 2 يرئاؤللا نم ملعأ طق الجر تيأر ام

 ناك دقلو « يرئاثالا نم ملعأ آدخأ تيأر ام « «) ١) نسحلا نب دمحمو

 فالخي كل خلاب هيلع يضقيف منخلا ةيثأب ناك « باوصلا هتثطخب هللا

 ش 1 ٠ هكلك هبأر

 0 داتمح نبا ميعت انثدح : لوقيإ نيعم نب ىيحي تعمس س م

 : لاق حلاض نب ريشب نع « ةرمض انثدح : لاق

 )١( عطقت » : لصألا ىف « ٠

 «ةفينح يبأ باحص]أ نم « هيقف ضاق « ينوكلا دايز نب نسحلا : يؤاؤللا (9)

 ٠١6/17 مالعألا ه 7١5 ةنس يفوت

 « ةفينح يبأ بحاص « يراصنألا بيبح نب ميهاربإ نب بوقمي فسوي وبأ ()

 2/4 مالعألا ه ١1م1 ةنس يفوت , ةأيضقلا يضاق

 < هييقف 7 ضاق ةقينح يبأ باحصأ نام «2 ىنابيشلا نسحلأأ نب دمحم (غ)

 .. 3١9/5 مالعألا ه 149 ةنس يفوت ٠ ةفينح يبأ ملع رشان

 * ضرافلا يزورملا هللا دبع وبأ ٠ ثراحلا نب ةيواعم نب دامح نب ميعن )62(

 يراخبلا هنع ىورو ٠ شايع نب ركب يبآو نامهط نب ميهاسإ نع ىور

 ئغ١١٠/08 بيذهتلا بيذهت « نيعم نب ىيحيو

 اه 5١



 ؟ نكست نبأ : هل لاقف هنكسم نع ”ءاطع ريثك يبأ .نب ىيحي لأس .
 :. ىيحب_ لاق « )0١( ريثك يبأ نب ىبحب نع تنأ نيأف :.لاق « ةماميلا : لاق

 ٠ بجعلا ينعي « ةامز.يسفت نم تجرخ ادذ

 هنع”هينئثدح ام ذعب كيذحلا اذه نع دامح نب ميعن تلأس ل

 ٠ء'اذكه ةرمض نع هب ينثدحف رهدلا نم نيحب نيعم نب ىيحب

 : ) شغألا لاق“: وق نينعت نب ىبتني تعتس #إ ليلا
 0 666 هوق انئادحق هدنع نم ٠٠ هوووأ  ووه وووو 3

 نب هللا دبع هلا لاقف شمعألا كل /ب / تفلتخال ةوق يب ناك ول

 ليقف « ىسوم نب لضفلا : لاقف ؟ شمعألا نع ه هركذ نم يماميلا يمور

 ٠ خيش نم : : لاق ؟ هتعمس نمم : ٍييحيل

 اذبه ظفحت هو ةمشيخ وبأ هل لاقو نيعم نب ىيحي تعمس - ١

 : لاق ؟ حيجن يبأ نبا نع يروثلا نايفس ثيدح نم

 سنأ نع ىور ٠ يباميلا رصن وبآ مهالوم « يئاطلا ريثك يبأ نب ىيحي 0(
 ٠ يعازوألاو يراصتألا ديعس نب ىيحي هنع ىورو « مالس نب ديزو ش

 514/١١ ٠ بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١14 ةنس يفوت
 نع ىور « يفوكلا دمحم وبأ ٠ يلهألا يدسألا نارهم نب ناميلس وه (5

 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١548 ةنس يفوت ٠ عامس هنم هل تيثي ملو سنأ

 م

 ٠ لصألا يف مرخ (9)
 : يثاسنلا هنع لاق ٠ يفعجلا جيدح نب ةيواعم نب ريهز وه : ةمثيخ وبيأ (4)

 "01/7 بيذهتلا بيذهت ٠ اه ١11/7 ةدنم يفوت« تبث ةفث

 دل لالا



 : لاق م« طقلام. ريطلا نم ”لثك : لوقت دوهبلا ”نإ : دهاجمل تلق 0

 00 دواد وبأو.عيكو : نعم نب ىيحب لاقف 4 ًادهاجم كاذ بجعأو

 ٠ ةبيتق نب. (0) ملس .نم هتعمس انأ : ةمثيخ وبأ لاقف يرتقحلا

 :'لاق © رهسُم وبأ انثدح : لاق نيعم نب ىيحم انثدح ب ؟؟

 ٠ رانيدبةمتضهثم' ةبعل هتئياال ىرتشا هن آ :. هسأ نع“ ىيحت نب :ماشه انثدح

ندح : ,لاق نيعم نب ىيحي انثدح #
 نع + 4) رماع نب ديعس ا

نب هللا دبع نع وأ 4 د ثيل نإ دمحم
 : ردكتملا نب دمحم لاق : : لاق كرابملا 

تابو « .يمأ لجرر ”زمغأ ةتم
ست اسمو « هتليل يلصي رمع 

 ىو

 . ! هتليلب يتلب

 بيذهتلا بيذهت ٠ يفوكلا ديبع نب دعس نب نسمع : يرفحلا دوإد ويأ (1)

 . عمرا

سإو قاحسأ يبأ نب سلوب نع ىودر
ع هنعو م« سنوي“ نب ليثار

 نب ورم

 بيذهتلا بيذهث ٠ اه ١*٠" ةهنس يفوت . مزخأ نب ديزو سالغلإ ىلع

 1 م

 ١١١ ملسمل ءامسألاو ىنكلا ٠ يقشمدلا نهسم نب ىلعألا ببع وه ()

354/1 . 

 نب مامهو ةبعش, نع ىور ٠ يرصيلا دمحم وبأ « يعبضلا سماع نب فيعس ؛غ)

 : نيعم نيا لاق ٠ نيعم نباو دمحآو هيوهار نب قاحسا هتعو + ىبيحي

 هبي دسهت هاه 4١5م ةنس فوت 1 نومأملا ةقثلا ىماع نب دليعس أنثدح

 6 -/ بيذيهتلا

 اا##



 « ىر ديعس نب كزابملا انثدح : لاق نيعم نب ىيحب انثدح 14

 : لاق (2) فاححلا يبأ نع

 ىلع آيلع لضفي يذلا مهيف يلاغلاو « ىلوألا ةعيشلا تكردأ
 سو ركب يأ

 باحصأ ىلع اعط الإ رثعو ركب يبأ ميدقت كرت نم" لل ىرأ ام

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مولا يبأ نع « ةبعش : هل ليقو نو نإ صحب حس ا

 (4) ةملس مأ ةسيشش ةسئيئتش : لوقب نيعم نب ىيحب تعمس ع "1

 : لاق دهاجم نع « حييجن يبأ نبا نع نايفس

 سم

 نع ىور ٠ع ٠يفوكلا نمحرلا دبع وبأ ٠ يروثلا قورسم نب ديعس نب كرابملا )ع1(

 ةنس قوت * مالس نب مساقلاو نيعم نبا هنعو : شمعألاو هيوخأو هيبأ
 68/6 بيذهتلا بيذهت"' ءاه 6٠

 يبالودلل ءامسألاو ىتكلا . يقوكلا فوملا يبأ نب دواد وه : فاحجلا ويأ (؟)
 / ١4/1

 0 يمالودلا ءامسألاو ىنكا د ظنا (9)

/ 
/ 

 0 بيذهتلا بيذهت - ةشئاع نع تور ةير صيلا

 3 رع



 :ة ايركز يبل لجر لاقف « ملص وه امنإ « ميهاربإ )١( انأ رزآ سيل

 ّْ ٠ هوركذ دق : لاقف ؟ نايفس نع هركذ نم

 نع + "1 نطق يبأ نع زكدي نيسعغم نب ىيحب تعمس ل 84

 : لاق (؛) ءاجر يبأ نع « © ةرح يبأ

 "فيسلا لازي نا « نامثت اوتقو «ىلص نم لوأ وهو يلع نوبسي

 7 أ نع « ةدرع نب ماه نع

هلا لص دقق هوعدي وأ هيلع اولصي "نإ : لاقف ةفيذح نب اهإ هج وبأ
 

 ٠ هتكن المو هيلع

 « ناطقلا ديعس نب ىبحب انثدح : لاق نيعم نب ىيحب انشدح . أ

 : لاق روصنم نع « نايفس نع

 ٠ (وبأ) : لصألايف (0)

 نطق وبأ 3 يعلطتقلا يديبزلا بعك ند نطق سس مشيهلا نس رم )0

 نوم نب ىيحيو دمحأ هنعو «٠ لوفغم نب كلامو ةبعش نع يور ٠ يرصسيلا

 1١4 بيذهتلا بي ذهت * اه اآأ54م ةنس يفوت ٠ ةقثا: نيعم نبإ لاق

 را ملسمل عامسألاو ىنكلا . نمحرلا دبع ند لصاو وه قفز

 .« يرصيبلا ميت نبا لاقيو « ناحلم نب نارمع وه : يدراطعلا ءاجر وبأ (4)

 ١ 1/1 بيذهتلا بيك هت هن ملو ىبنلا نمز كردأ

 + ةدص هل يودعلا يشرتقلا ةقيذح نب ديبع ليقو ساع : مهجلا وبأ (0)

 ١9 ملسمل ءامسألاو ىنكلا



 ؟ كنم ًاثيدح متأ دعجلا يبأ نب 9 ملاسل ام: 0 يا

 1 : لا

 ١ هيبأ نع + 9 رمتعم انثدح : لاق نيعم نب ىبحي انثدح ب «

  ذ رمع نب هللا ديبلع نع تنأ يتاح ١ لاق

 ل لذو « هن اريك ةيورع يأ نب ديعس مو ميشح لو امنإ

 ٠ نسحلا باحضأ يقل ناك دق

 « يرازفلا قاحسا وبأ انثدح « ناورم نب فسوب انئادح سب 4
 « ورمع نبا نع « هلل دبع نع « ةيبأ نع ٠ ءاطع نب ىلغي نع « ةبعش نغ

 : لاق هيلع هللا ىلَض يبنلا نع
 . دلاؤلا بضغ يف ”برلا ”بضغو « دلاولا اضر ف ”برلا اضر

 « ثايغ نب صفح ثيدح يف هل ليقو يعم نب ىبحبي تمت دس

 : سمع نبا نع « عفان نع « هلل ديبنع نع

(0) 

 ١7/١ بيذهتلا بيذهت |

(7 

 ْ 4917/9 بيذهتلا

 «* ه ١844 ةنس يفوت ٠ كراملا نباو يروثلا هنعو 2, ليوطلا ديمحو هيبأ

 5170/١١ بيذهتلا بيذهت

0 
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 هللا  لوسر دهع ىلع مايق نحن نحنو برشنو « يشمن نحنو لكان انك

 : لاقف ء هيلع هللا لص
 ٠ أطخ وه

 "د ديكب يبأ نب ىيبحي ا انثدح : : لاق نيعم نب ىيحب انثادح - ؟؟

 : لاق ةملس نب دامح انثدح : لاق

هخسنن ع نسحلا بتك (0 ديمح ذخأ
 م هيلع اهتدر مث ا

نب ريهز انثدح ب ؟ب
ء ريرج انئدح ء برح 

 نع < شمعألا نع 

 : لاق ىسحاا
٠ اهدهاعتت ابنك انل < نإ

 

لوقي نيعم نب ىيحب ثعمس ب م
 ةمشيخ يبأل 

 نع م يبسشلا نع في نع « ناين ام را اذه طظفحت

الف اهجوز ىلع ,ةأرملا ,تنادتسا اذإ : ' لاق 9 حيرش
 اذإ اهيلع ءيش 

وأ هل لاقف ءهنذإب ناك
؟ اذه * نم" : ةمثيخ 

رتكملا نب رشب : : لآتف 
 *5)ي

ح ءدمج ةنربخأ /1 بنر ل م
 ساملا وبأ انادح «رفج انلد

م نب ىيحب تعبس : لاق
ع ني دمحم : .لوقي نيبع

 ديبتع نب نمحرلا دب

 تو ع سس حس ب جيمس

ركلا عاي ركز وبأ » ينسيقلا يدسألا ربكب ىبأ نب ىيحي قل
 نع ىور . ينام

هيعشو نامهلطم نب ميهاربا
 ٠ يرودلا سايعو ةمثيخ وبأ هنعو ٠ 

 ليل ١١/* بيذهتلا بينهت 3 ه ٠4 ٠ ةنس يفوت

ليوللا ديمح يبآ نب ديمح فز
عازخلا ةديبع وبأ « 

 نع يور « يرعبلا ي

 « ده 1547 ةنس يفوت « يرصبلا نسحلاو ينانبلا تباثو كلام نب سنأآ

 4/٠" بيذهتلا بي ذهت

دا نع ىورا م ةكم نكس « هوفألا ورمع ويأ يرصيلا يرسلا ن د يشب )9( 
 يل

 6٠0/١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه 11 ةنس يفوت . ةمثيخ وبأ هنع ىورو

 مس #77 با



 4« ةيتلع نب هللا دبع نع « زاسي نب ناديلس نع ؛« «) ةحلطلا ىلوم

 ضيحت ال تناك *نإف « ناتضيح اهتن”دعو « ناتنثا ةمآلا قالط

 دمحم نود "نم : : نيعم نب ىيحيل ليقف ٠ فصنو رهش وأ « 0 نارهشف

 هتعمس : هل ليقف ٠ ةئييع نب نايفس لاقف ؟ ديبع نب نمحرلا دبع نبا

 ذنم يروثلا نايفس هنع ينلأس : نايفس لاقف ٠ هنم هتعمس : : لاق ؟ هنم
 ٠ ةنس نيسمخ

0 

 نع اذه تبتك : ةثيخ يبأل لوقيإ نيعم نب ىهحي تعمس دس 5+
 لاق : لاق سابغ نبا نع « ةمركع نع « دلاخ نع « « ةكيتلتع نبا
 : دوعسم نبأ

 ةشطبلا لوقأ انأو : سابع نبا لاق ٠ ردب موب ىربكلا ”ةشطبلا
 نب ىيحيا ليقف ٠ ٠ هظفحأ ال : ةمئيخ وبأ هل لاقف ٠ ةمايقلا موي ىربكلا
 همس ندعم ا تا ل نيعم

20 

 .نع ىور ةحالم لآ ىلوم « يميتلا يش كرقلا ديبع ني نمحرلا دبع نب دمحم (0١)
 ْ . .بيذهتلا بيذهت ٠ يروثلاو هبعش هنعو " يرفزلاو ديزي. نب بئاسلا

 « نيرهشن مغ: لصألا ف مز

 .فورعملا يرصمبلا رشب ويأ 0 يدزألا مسقم ند ميهاربا نس ليعامسا وه 2

 هك 05 لوحألا مصاغو ليرطلا دومحو يميتلا نع ىدر « ةايلع نباب
 هبيذوت * اه ١97 ةنس يفوت ٠ ىيحيو دمحأو يعفاشلاو بهو نبأ هنع
 ضم بيذهتلا



 كلذ يف ٍيفوعلا دعس نب دمحأ تاقف ٠ هنهفأ مل ءيش نيبعم نإ ىيحب

أ هانثدح :يل لاق : لاقف 5 كيلع تدر اذام : انعم ىبحدو تقولا
 ءةيلع نب

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس # م1

 ٠. فاوط يتئم نم ىلإ ”بحأ ةنيددملا ىلإ ةرفس

 نب ىبحب تعمتس 9# مج
 ناتنسإ نب ءالغلا ايأ ىو اح ربأ ركذو نييعم

ثيدح ينئم نم وحنب ثدح : لاقف
 * هريغو رمتعم هنع ثدح ٠ 

 :لاق 0 ميرم يبأ أ نبا ينثدح : : لاق نيعم نب ىيحبي انثدح _ مس

 : © باهش وبأ لاق : لاق دايز نب يلع يناردنكسإلا نيسح ١/ وبأ انئبديح

 7 و

 رش ”ةهادمغ ناك نمو « (ه) ثوثثكعم وهف )4 ةأموي لدتعا نم

 «ةرصيلا نكس « « ششيرق ىلوم ءالعلا وبأآ « « يقشمدلا يماشلا نانس نب درب )0(

 ةيلع نبا هنعو يرهزلاو ءاطعو ةصيبق نب قاحساو ةلثئاو نع ىور

 4784/١ بيدهتلا بيذهت اه 2*9 ةنس يفوت نادامحلاو نانايفسلاو

 « يحمجلا ميرم يبأ نباب فورعملا ملاس نب دمحم نب مكحلا نب ديعس (؟)

 مساقلاو يراغبلا هنع ىورو « ثيللاو كلام نع ىور « يرصملا دمحم وبآ

 بيذحهت ٠ ه 20 ةئس يفوت - متاح وبأو نيعم نب ىيحيو مالس نبا

 ١17/5 بيذهتلا

 دهاجم نع ىور « يئذملا لاقيو يدسألا عفان نب ىسوم ىبكألا باهش وبأ (")

 باهش وبأو . 15/١١" بيذهتلا بيذهت - ريبج ني ديعسو ءاطعو

 يراصنتألا ديعس نب ىيحي نع ىور « ينانكلا عفات نب هبر ديع رقصألا

 ١74/5 بيزهتلا بيذهت ٠ هلا ةنس 0 شيعألاو

 ٠ «اموي » : لصألا يف (4)

 . ثغ/ طيحملا سومأقلا ٠ هيف ريخال قمحألا لجرلا : ثوثفملا )6(

 5 نيا



 ءهب ىلوأ توملاف صقتن يف ناك نمو « صقت يف وهف ةدابز يف "نكي مل نمو « نوعلم وهف هيموبب

 لاق هيبأ نع 620) رمتعم نع « نيبعم نب ىبح انئدح دل و

 وأ ةثيبخلا ةلقبلا هذه ام : لاقف ثاكرثك ةلقب همأ عم نسحلا ىأر
 : لاق ؟ تفرخ دقو « اخيش ترص دق كلام : همأ هل تلاقف ؟ ةيدرلا
 ؟ تنأ مأ.نأ ربكأ اميأ همآ اي : نسجلا اهل لاق

 : لوقي نيعم نب ىبحي تعمس س
 لعجف .: 00 ذاعم نبا ين :ءب . ذاعم هءاجو ناطقلا ىيحب تدهش:

 : لاق ماق املف ٠ نولعفيو نولعفب «ينبو « ليللاب نوتلصي, ”ينب : : لوقي
 ٠ مهفرعت ال انك اندنع هينب حلمي

 : ناطقلا ديعس نب ىيحب لاق : لوقب نيعم نب ىبحب تعمس س 5
 ءاقروو « مر ءاقرو نع « اهيتك نّمعو « روصنم بتك : يعادب اذهو
 ؟ وه ءيش يأ

 : لوقيإ نيعم نب ىيحي تعمس س 00

 ٠ 57 مقر ىبخلا ةيشاح رظنآ 7 (0)
 يرصبلا ظفاحلا يميمتلا ىنثملا وبأ ٠ يربدعلا رصن نب ذاعم نب ذاعم 5

 ١15/١٠١ بيذهتلا بيذهت ه ١47 ةنس يفوت ٠ اهيضاق
 يفوكلا ء رشب وبأ ينابيشلا لاقيو يركشيلا بيمللك نب لمع ني ءاقرو (1)

 بيذهت < ردكتملا نياو روصنتمو شمعألا نع ىور « نئادملا ليزت
 ١١١ بيذهتلا



 « دهجلا نم هيف ناك ام ىلع ًاروبص ناميلس نب م ةدبع ناك
 دقو « هلكأ دق لّمقلاو « صيمق هيلع سيل ورف ةيج* هيلع تبأر دقلو

 لع دوعق . نحن و انآرف ءاج مثلا“ هثادر فرط يف هلمح دقو آرزح ىرتشأ

 كاذ ناكف « هللا .مكافاع ؛ولك « هللا مكبيحر ولك : لاقف ٠ بابلا

 ٠ هتوقب رزجلا

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمسو. # مم

 كلذ هايشأو نسرلاو :ةالسخملاو ليحلاب. ثدحبي () ءاجر نيا ناك

 «0 بو, يلطعأ ولف ٠ هب سأب ال ناكو « اجاتحم ناكو « ريثك ثادحب

 هن ثدحت ناك (© يورم هر بوُث « هعمس ءىش لكب ثدحل (؛) ىورم

 ٠ رمتعملا نب روصتم

0) 

(7 

 ل

 5 نمحرلا ديع ةمسأ لاقيو 3 دمحم" وبأآ 3 يبالكلا ناميلس نب ةديع

 ه ١ما/ ةنس تام « دمحأ مامالا ةنع ىورو يروثلاو شمعألا نع ىور

 ش ْ 404/5 بيذهتلا بيذهت

 يراخبلا هتع ىور ء يرصبلا ىنادفلا رز سمع وبأ 2 ءاجر ند هللا دكيع

 - ه 7١4 ةنس يفوت ٠ تاقثلا يف نابح نبا هركذ هجام نياو دواد وبأو

 : هيلا ةيسنلاو « سرافب ةدلب ورمو : 60/١١ سورعلا جات يف لاق

 عم يازلا ةدايزب يزورمو ٠ كيرحتلاب يورم وأ سايقلا ىلع يو رم

 : ةيسنلاو يرهوجلا لاق بسنلا لودعم رداأن نم امهالكو ءارلا نوكس

 ٠ سايقلا ىلع يورم بوثلاو ٠ سايق ريغ ىلع يزورم

 * ةبض لصألا يف اهقوف



 : لوقي ٠١( سيرد!

 2 يالكسم مى ةكرص"وِفو نينادبرلا ضوح نم (؟ ةيوار اندنع

 : نيتعم نب ىيحب لاق ٠ ةمعن لكب هللا نم : نحن و تبز اهيف (ه) ةكادو
 « قيناو» ةعبزأ هتميق لعل يش ىلع هرمأ م ظعبو ؛ هركشيو هللا دمحتي

 يف تيزو « فصنو قئاد اهنمك لعل ياكلم ةكرصوقو طاريقب (5 ةيوار

 .٠ سيردإ نب هللا دبعب بجعب“ لعجو « مر ناقتاد هنمث لعل ةند
 : لوقب يعم نب ىيحب تعمس اسا4*

 « هيبأل ناك هنأ معز « اعطقتم رضخأ ءاسك نسبلي سيرردإ نبا ناك
 : ىموم نب سابعلا ىل لاق : لاقو « «» ناقيلتخ ناتفخ هيلع ناكو
 ءيشب يل رمأ ولو /ب */ : لاق ؟ نيفخب. كل رمأنأ ؛ ءاسكب كل رمأنأ

 ٠ يفوكلا دمحم وبآ « يرفاعزلا يدوآلا ديزي نب سيردأ نب هللا ديع 41
 نب ىيحيو سنأ نب كلام هنعو , شمعألاو دواد همعو هيبأ نع ئورا
 6 بيذهتلا بيذهت ه ١97 ةنس يفوت ء نيعم

 : سوماقلا ةدازملا وه يذلا ءاملا ءاعو : ةيوارلاو « ةياور : لصألا يف 417
 - يور

 ٠ارصق : طيحملا سوماقلا - رمتلل ءاعو « ففختو : ةةرصاوتقلا فرق
 ٠ ياكلأام : 5٠١ /1 نيعم نب ىيحي خيرات يفو « لصألا يف اذكه 5(
 ٠ بد : سوماقلا نهدلاو تيزلل فرظ ةبدلا (6)

 ) )1١نيقناد » : لصألا يف « ٠

 - « نيقلخ نيفخ » ٠ لصألا يف

 هب 7330-



 ناك« من : : لاق ؟ لعفي, ناكو : . ىيحيل ليق *« ٠ ينلأسب, "نأ. ريغ نم هتلبقل

 ٠» ىر نأش اهل ًاقيلعت مهاردلا قاعب

  4١لاق. ريمت (0) نبا ينربخأ : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس_س :

 نب لضملا :لاخ كاذ <نإ : يل لاقف سيردإ نب هللا دبع ينيقل
 لاق + .٠ مهرد يتنم كل تمفر دقو « اهتمسقف مهاردب يلإ ثعب عيبرلا

 0 ا ا

 ىل لآ هدافي ةتلبقتسا مث © قدحأ تنأ : يل لاقو : لاق ٠ ينكرتو

 لع < مث ”يلاهعقدف : ل « لب : تلق : .: لاق ؟ اهديرت سميل كلت كتجاح

 : لؤقي ىرخأ ةرم نيعم نب ىيحب تعمس لس 4؟

 "٠ لبقل يطعأ :ئلو « يش هيطعي دحأ ناك امف ©: ةدبتع امآ

 امتلف + ىسيع نب سون نب نابع لع تلخد : نسيزهإ نبا لوقي

 ءاسيك ”ىلع ناكو لاَ ؟ء ءاسكتبب كل رمت ؟ نيفْخب كل زمانأ : لاق تجرخ

 4 هتليعل ءيشب يل رمأ ولو : لاق ٠ كلذ لشم هر نامخو قلخ

 ٠ ةيراقم ظافلأب 7940/7 فلؤملل خيراتلا يف ربخلا درو 49)

 نع ىور . يفوكلا ماشه ويأ « يفراخلا ينادمهلا ريمت نب هللا دبع وه (؟)

 ةنس يفوت ٠. ينيدملا نب يلعو دمحم هنبا هنعو «٠ ديعس ني ىيحيو شمعألا

 .٠ هع بيذوهتلا بي ذهت م ه6

 ٠50 مقر نيخلا يف هركذ قبس ٠ ناميلس نب ةدبع وه 47)

 ع مقر ريخأا ىلظتا (45)

 ٠ « نيفخو » : لصألا يف 2م

 5 هس ا ”ا#خال



 نيج يل ”رمأ الأ. معن هل لوقأ ينأ ”نظ هارن « هنم قميحأ الجر تدأر ام

 ؟ رظني ناك

 «0) دواد:ايأ تعمش : لابق ةييش ىهأ نب نامشع انبدح د 5

 ٠ 0 . : لوقي يرتفتحلا
 « ءام هيلع تيرشو + 00 شرج حلم عم يعش يفيد ”تلكأ اذإ

 ٠ ينم رثكأب ديشرلا :نوراه نآ نظأ امف

 : لوقي نيرعم نب ىبحي تعمس 46

 نم ءيشو « فيغر موي لك هقوقي يرتقحلا دولد وبأ ناك

 ناك هيف ناك ام ىلع مهربصأ يرفحلا دواد بأ ناكو « ليام حارق

 1 : ٠ ًائيش دحأ نم لبقي ال

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس س 4
 يطرشلا هءاسج اذإ :ناكو « ةظيلغ.ةفحلم سيلب (4) ميكو ناك

 ةظيلغلا ةفحلملا يف وه « هتيب لخدي ال « وه امك ماق ناطلسلا ىلإ هوعدب
 ء ممل نيزتي ال.« داوسل «م) اهيلع اهيف ثدحي ناك يتلا

 - ١١ مقر ىنيخلا ظنا : يرفحلا دواد وبأ )1(

 ٠ طيحملا سوماقلا ٠ هقد معني مل : شيرج حلم ةفز

 سوماكلا ٠ صلاخلاو 2, هريغو قيوس نم لئفث هطلاخيال عاملا : حارقنا فق

 ٠9 طيجحملا

 ىور ظطناحلا يفوكلا نايفس وبأ - يساؤرلا حيلم نب حارجلا ند عيكو ١

 ةنسيفوت ٠ يروثلا نايفسو هؤانيا هتعو « دلاخ يبأ نب ليعامساو هيبأ نع

 لضم بيذهتلا بيد ءاهلؤ5

 - ةبض لصألا يف اهقوف ()



 «نيصح نع هانثدح : سرردإ نبا لاق نعم نب ىيحي انثدح 0
 : لاق ىر ركب نع

 ء بضنلا يقت « عمطلا يت نوكي .ىتح آيقت لجرلا نوكي ال

 « ثيل نع « سيردإ نبأ انثدح : لاق نيعم نب ىيحب انثدح 44

 : لاق © سواط نع « () ثيل نع

 سواط .لاقو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم نيعبس تكردأ 0
 7٠ يرعشألا ىسوم ابأ تعمس

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ل 49 0
 أرقي مهدجسمب ”مزي ناكو طساؤب (5 نوراه نب ديزي تعمس

 مسا حبس ) عبرأ الو ثالث الو «. نيترم الو ة“رم ريغ هيف ”رسوحب“ اميف

 ٠ 2م) « ىكوسف قلخ يذلا » ىلعألا يبر ناحبس (0) « أ كبر

 : نيعم نب ىيحي لاق ٠ دادغب ليزن دباعلا يفوكلا سينخ نب ركب وه )١(
 قاقرلا هثيدح نم بتكيو ءاقعض نع يوري هنأ الا ء هب سأبال « حااص

 58١/١ بيذهتلا بيذهت ٠ ةثئمو نيعبسلا دودح يف هتافو يبهذلا خرأ

 بيذهتلا بيذهت ٠ ميلس يبأ نب ثيل وهو 2, لصألا يف آرركم درو !ذكه (؟)

220/0 ْ 

 ةئدابعلا نع ىور يدنجلا نمحرلا ديع وبأ 3 يناميلا ناسيك نس سواط 2م

 نمو نميلا لهأ دابع نم نايك : نايح نبا لاق ٠ مهريغو ةشئاعو ةعبرألا

 بيذهت ٠ ةئامو تس ةنس ليقو ىدحا ةنس يفوت ٠ نيعباتألا تاداس

 1/6 5: بيذهتلا

 مالعألا دحأ ٠ يمسادلا دلاخ وبأ « يملسلا يداو نب نوراه نب ديزي ع(

 وهو 2 ىلوألا ةيآلل باوج < امهنيب امو ٠ ىلعألا ةروس نم ” « ١ ناتيآلا. )6(

 ٠ حيبستلاب ىلوألا ةيآلل ءىراقلا نم ةباجتسا

 5 ني



 نع « () ريرج انثكح : لاق نيعم نب ىيحب انثدح

 : لاق ةريغم

 ىتح متاح نب يدعو 6 هللا دبع نب ريرجو « تتاكلا  ةلظنح ) جرخ

 ٠ نامثع هيف متشي“ دلبب ميقث ال : اولاقو « 0 ءايسيق' رق اولزن
 نب ةءرع' رع انثدح ::لاق نيمعم نب ىيحب انثدحو ل ه١

 0 , : لاق نسحلا نع + نوع نبا نع +: دظرتبل

 : وق نيعم نب ىبحي تعمس د 5

 ..عينشتب » ديب نب ىلع ناك
5 3 

 يزارىلا هللا ديع وبأ « يبضلا ط'رلق نب ديمحلا ديع نب سيرج ىه )0١

 ,«ك]طآ] : بيذهتلا بيذهت ءاه م4 ةنس يفوت . ىضاقلا'

 يخأ نبا وهو يفيص نب عيبرلا نب ةلظنح وهو . ةبض لصألا يف اهقرف 7)

 ٠ ءايسيقرق ىلا لقتنا مث ةفوكلا لزن « يفيص نب مثكأ ش

 مجعم * قوط ني كلام ةيحر برق روباخلا رهن ىلع دلب : ءايسيقارق 5)

 ٠ نادلتيلا

 يرعيلا و رمع وبأ » يجانلا يماسلا نامعتلا نب دثت ربلا نب ةرع رع ره ع(

 ١174/7 بيذهتلا بيذهت ها115017 ةنس يفوت

 ةنس يفوت ٠ لثملا هب برضضي هملحو ةريثك +,قانمو فنحألا نم لضفأ موق

 22/١ بيذهتلا بيذهت * اه فو ليقو 34

 فسوي وبأ مهالوم . يفنحلا لاقيو يدايالا ةيمأ يبأ نب ديبع نيب ىنعي 5)

 1/١١-5 بيذهتلا بيذهت - ه ٠7ا/ ةنس يفوت يفوكلا يسفانطلا

2 



 ايركز ابأ اي .: لاقف لجر هلأسو نيعم :نب ىيحب تعمس ب هب .

 ٠ هارن معن : نيعم نب ىيحب لاقف ؟ ةمايقلا موي انبر ىرن له : لوقت ام
 كردي“ وهو راصبألا هبكردت ال » هللا لوقي سيلأ : لجرلا لاقف
 ةرخآلا يف امأو ء.اين”دلا يف كاذ : نيعم نب ىيحي لاقف ؟ م « راصبألا
 ؟ اهيف لوقت ام ةيؤرلا يف يتلا ثيداحألا هذهف : لجرلا لاقف ٠ ٠ ىريثف

 « يثيللا ديزي نب ءاطع نع « يرهزلا ثيدح يف لوقأ نأ ردقأ ام : لاقف

 ٠ هيلع هللا ىلص يبنلا نع /أ 55 / < «» ةريره يبأو « ديعس يبأ ن ع

 هيلع يبنلا نع « متاح نب يدع نع « ةششيخ نع شمعألا ثيدح فو
 « مزاح يببأ نب. سيق نع « دلاخ ي يبأ نب ليعامسا ثيدح يفو + مالسلا

 * حلاص يبأ نب ليهس ثيدح قو ٠ مالسلا هيلع يبنلا نع « ربرج نع
 :نيعم نب ىيحيل تلقف « مالسلا هيلع يبنلا نع « ةربزه يبأ نع « هيبأ نع

 لاقفةمالسلا هيلع .يبنلا نعب « ديعس يبأ نع « حللاص يب :أ نع « شمعألاو

 هيلع يبنلا نع « ديعس يبأ نع « حلاص يبأ نع « «») شمعألاو : ىيحب
 ٠ © حاحص تاقث ءالرؤهو .« اهلك هذه مالسلا

 نب بهو تغمس : لوقب نيسعم نب ىيحت تعمسو ل ه5

 : لوقب, (؛) ريرج

 ٠١ : ةيآلا , ماعنألا ةروس/6 (0)

 «٠ ةبض لصألا يفاهقوف (؟)

 ٠ « يرازفلا ءازجأ نم يناثلا ءزجلا ىخآ » : لصألا ىشماه يف (8)

 وبآ + يدزألا:عاجش نب هللا دبع نب ديز نب مزاح نب ريرج نب بهو (4)

 بيدذهتلا بيدمهت «* ه نيتئامو تس ةئس يفوت طظفاحلا يرصيلا سابعلا

 ١1/1



 ءيش لك ىلع أذإ وه أم م مر ةيردسقلا 0) لوقت امك ناك نإ

 ٠ جرخن مل انئش نإ « بابلا اذه.نم انجرخ انئش نإ : نولوقي « ريدقب

 .. نورغاص مهو « اهيلع .مهيذغيزو « هدابع ىلع بوناذلا وادق هللا

 ٠ ءاعب ذخانف ةنسحلا ةملكلا اتعمس امتر اتا هللا بتكأ ال « هللا ال

 00 -- +0 ةفينح يبأ يأر نم ينعي : .نيعم نب ىيحب لاق

 ماشه ينمي ل - يضاقلا لاق : لوقي نيعم نب ىبخي تعمس س هال

 هع ٠ 2: ل فسوب نبا

 انبتك امو حيحص ةيح ؛ ةنس نيرشع اندنع انظاه «) رمخم“ *ناك 1

 هل انثكل انيلإ لسحر ثيو ؛ امنع "بتنك هنأ انملغ 'ولق « ريشيلا .الإ هنع
 8 7 سا ا ٠ ٠ هيلع صرحأو « آيلط ءدشأ

 :”دثعتب لوقي يضاقلا تعمسو:لوقي, نيعم نبىيحب ثعمس اس ه4

 ناك نإف ء ٍظفحب انثدسحن ناك امنإ © هللاب قحل ىتح ًاباتك هل انبأر م

 586 * انيلع هكرت 7 مث كص يف انل هجرخأ هظفحب, ال ءيش

 )١(  0نولوقي » : لصألا يف « ٠

 نأو « هلعفل قلاخ ناسنا لك نا نولوقيو ردقلا نوركني موق : ةيردقلا (1)
 ء اج 1١ ينييئارفسالل نيدلا يف ريبصتلا ٠ مهل ةقولخم دابعلا لاعفأ

 861٠١ مقرب نيعم نبال خيراتلا يف ىبخلا درو (9)

 تباث نع ىور ٠ يرصبلا ةورع وبأ . ينادحلا يدزألا دشإر نب نمعم (5)

 , ةنييع نباو 2 رانيد نب ورمع هنع ىورو « يرهزلاو ةداتقو ينانبلا
 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١81١ ةنس يفوت - فسوي نب ماشهو « كرابملا نباو
 فلا

 ها "4اس



 ١  52لوي نيعم نب ىيحب تعمس :

 طق (9) ةعيهل نبا طلتخلا ام : ةنققث ناكو 4 )١( دوسألا وبأ لاق

 هع : تام ىتح

 .: لوقي نيعم نب ىيحب تعمس - ثا

 : تلقا: : لاثتق ؟يثيدح فيك : .اموي ةيلع نب ليعامسإ يل لاق

 هل تلق. ؟ كاذ. متملع فيكو : يل لاقف : لاق « ثيددحلا ميقتسم تنأ

 « هلل دمحلا : لاقف : لاق « ةميقتسم اهانيأرف « سانلا ثيداحأ اهب انضراع

 وأ « فورعم نب رشب راد لخد ىتح هبر دمحبو هلل دمحلا لوقي لزي ملف

 ٠. هعم انآو « » يرشتختبلا يبآ راد : لاق

0) 

 ف

 م

 (ء

3 

 نع ىور « يندملا دوسألا نب لفوت نب نمحرلا ديع ني دمحم : دوسألا وبأ

 بيذهت ٠ ةبعش و ةعيهل نياَو يترهزلا هنع ىور نيسحلا نب يلعو ةدرعإ

 نيل 00/1 بيذنهت"

 جرعألا نع يور 2 يضاقلا هيقفلا ةعيهل نب هللا دبع وه: ةعيهل 7
 "1/9/0 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١1/5 ةنس يفوت ريبزلا يبأو

 ٠ ه ؟٠٠ ةنس اهب يفوت « دادغبب يضاقلا يشرقلا بهو نب بهو وه

 ٠0 2 ٠ 90/4 ليدعتلاو حرجلا
 فلتؤملل ١" مقر 1١58-١81 : #'" 006/7 خيراتلا باتك يف

 تنك : لوقي ناميلس ني لسصتعم تعمس » : يلاتلا وحنلا ىلع ىبخلا درو

 تمقف : رمتعم لاق ء انكله هلل انإ : اولاقف « مهراجنإ اودقفف .حبلا يف

 : نولوقي ةنيفسلا لهأ اذإف : لاق ء توعدو تيلصف ةنيفسلا ردص ىنع

 ٠ « ةيحانلا ميلس سمتعم ناكو : ىيحي لاق « هاندجو دق

 هس ”"ةا



 : لاق: هللا عدا : يل اولاقف د رحبلا. ف ينعي  ًاموب )١( ان'رجت 2

 دف تو + يلصأو ء دجسأو عحكرأ لزأ ملف : « ةئيفسلا قوف تدعصف

 لوقي, ٠ هللا هدر دق : ىل اولاق ىتح كلك لوأ م « احلا نه انسأ

 اذه يف هيلع ام ملعي ما نأ يأ : رمتعم ردص ةمالس يف نيعم نب ىيحب

 . ٠*٠ هلمعب ريخو ؛« هسفت ىككز نيح لوقلا

 انآ : () يعمصألا لاق : لوقي نيعم نب ىيحب: تعمس س 5؟ ها

 : لاق هل دانسإب هب ثدحو « هنم هتعمس

 احامصم هسهجو لع ”تمأر « يذتغ نأ لبق يبصلا ”تأر اذإ

 7 ْ ٠ نايبلا نم

 نع انثددح : ميزرم يبأ نبا : لاق نيغم نب ىيحب انثكلح ب ه+

 108 بعك نع ء يرفاملا ورعح نب ذيب نع ء امي نإ

 ها از فرخت نيح

 «(؛) فسوب نب ماشه هدنع أوركذو نيعم نب ىيحب تعمس دس 55

 ريصتق باذملا صاصرلا اهنيب غنىفي تابشخ « ةنيفسلا ةاسرم : ”سجلتألا )١(

 ٠ ( طيحملا سوماقلا ) هركنل برعم ٠ ةنيفسلا تسر تسر اذا ةرخصك

 نع ىور ٠ يعمصألا ديعس وبأ ء كلملا دبع نب بيرق ني كلملا ديع )7

 تا

 ٠ فيرخلا لصف يف لخد : فرخأ مهلوق نم (9)

 نع ىور ٠ يرابتألا نمحرلا ديع وبأ « يناعنصلا فسوي نب ماشه (4)

 ةنس يفوت * ؛ نيعم نب ىيحيو سيردأ نب دمحم هتعو ٠ جيرج نبأو سمعم

 . 02/١ بيذهتلا بي نوت ه ١ا/
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 ”نبا يل لاق : لاق « ةننم هيلع ماقأ + ةنييع نبا نع ةيولر ناك : لاقف

 نم هتعسم يناف « ىلع ةيصو ىف رانبد نب ورمع تيردح ىل بتكا : ةنيبع

 1 0 هل هتيلكف « هتيسنؤ:« ورمغ:

 : لوقت نّيعم نب ىيحي تعمس 6

 هذه طيض ًردنغ نإ نولوقت مثتأ : ةرم م» ردع يل لاق
 .تبتك دق ةنييع نبا اذه « هيلع تراد ام ةرثكل () ةبعش نع ثرداحلا

 0 تنأ تنأف *اطخ ادحاو ةثيدح تّحرخأ نإف © امهيف رظاف © نينارج

 نيبارج ”يلإ- جرخأف .: لاق « ىيحب لاق امك وأ تاه : هل تلقف : لاق

 ىيحب لاق امك وأ ردتقم انأو اههدحأ يف ترظنف : لاق « ةنييع نبا نع
 ترظ مث /ب ؟4 / ًائيش زأ ملف « هرخآ ىلإ تيهنتا ىتح « نيعم نبا

 نأ تدك « ًاتيش هيف هيلع دجأ علق هنم غرفأ نأ تبراق ىتح رخآلا ف

 : تلقف .« هتيسن”أو نيعم نب ىيحي هركذ ثيدح يب كرم هنإ مث « لجخآ
 : تلق ؟ اذكو اذك ثيدح وه « وه ءىش ”يآ : ىل لاقف دحاو اذ وه اه

 .فورعملا يرصبلا هللا دبع وبأ 2 مهالوم يلذهلا يفعج نب دمحف وه )١(

 هتعو * ةنييع نباو يروثلاو جيرج نبأو 2« ةبعش نع ىور < ردنغب

 ٠ ه 191 ةنس يفوت ٠ ينيدملا نب يلعو ٠ نيعم نباو 2 لينح نب دمحأ

 41/9 بيذهتلا بيذهت

 ماطسي وبأ مهالوم 2 يدزألا يكتعلا درولا نب جاجحلا نب ةبعش وه (17)

 , ليوطلا ديمحو هيلع نب ليعامسا نع يور ٠ يرصبلا .مث  يطساولا

 هبيذهت ٠ ه ١1١ ةنس يفوت ٠ ردتغو يروثلا هنع ىور ٠ ريثك قلخو
 . "84/4 : بيذهتلا

 ٠ طيحملا سوماقلا ٠ ءاعو'ا وأ دوزملا : بارجلا (9)

 هسا كش 1) مدس



 « ال : تلق ؟ لبق كب رم له « ينم ال « ةنيبع نبا نم كاذ : لاق « معن

 تشتفف : لاق « ءاوتسالا ىلع رخآ عضوم يف كب رميس هنإف : لاف

 « حيحص ب يب “رم دق  ثيدملا اذإف « ىبحي لاق امك وأ ؛ يقب

 ٠ هلك مالكلا اذه يف ىيحب لاق امك وأ « لاق امك هنأ تملعف

 يشمي 0 دمجلا نب يلع ةزانج يف نيعم نب ىيحي تيأر >>

 ؟ ءيجت ىتح سلجت الأ : هل ليقف ريثك ءيشب اهمدقت مث « اهمامأو اهفلخ

 : ةزانجلا هتقحل ىتح رباقملا ةيحان ىلإ همهجو آمئئاق لزي ملف ءال : لاقف

 ْ 0 ٠ ىثم مث

 « (9» برح نب ناميلس انثدح : لاق نيعم نب ىيحي انئادح #
 | : لاق ميكح نب ىلعي نع « مزاح نب ريرج نع

 .فضنو عرذأ ةعبرأ يف .رابشأ ةتس زيززعلا دبع نب رمع ةيدرأ تناك.

 نبا ينعي ' دينح انثدمح : لاق نيعم نب. ىئيحي انثدح س هم

 نع ؛ ىيحب نب يرسلا انثدح.: لاق ةن © يسا ٌورلا نتحرلا دبع

 ىينب ىلوم يدادغبلا نسحلا وبأ « يرهوجلا ديبع نب دعجلا نب يلع وه 41)
 دمحأ و دواد يبأو يراخبلا  هنعو . يروثلاو » ةيعش نع ىور 3 مشاه ْ

 ١89/1 : بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١" ةنس يفوت ٠ نيعم نباو

 1 يرصبلا بويأ وبأ“ يحشاولا يدزألا ليجب نب برح نب ناميلس وه (؟)

 هتعو 2 يرتستلا ميهاربإو + ةبعش نع ىور ٠ اهيضاق ناكو ةكم نكس

 ١178/4 بيذهتلا بيذهت * ه 5!١1! ةنس يفوت ٠ دواد وبأآو يراغيلا

 «ةورع نب ماشهو شمعألا نع ىور يساّؤرلا نمحرلا دبع ْنِي ديمح وه قرف

 بيذهت ٠ ه ١91 ةئس يفوت 2 ةبيش ىبأ ائياو دمحأ مامالا هنع ىورو

 45/9 بيذهتلا

 مع ع1



 رخآ أدحسم يتأيف هموق دجسم يف ةالصلا هتوفت لجرلا يف نسحلا
 , ٠ كلذ نولعفي نيرجاهملا تيار ام : لاق

 ا نإ ددحأ رشمج يأ رك ذو نيمس نيب ىبحي تممسا ا

 ندا لاح يس نب يبي يع لح مف« ناو ما لاق

 درا مدا ةياحسأ نم احا ملأ انو « نارمرملا : قثوأ اهيف ةقث

 : * بلاط يبأ نم (0) ناميلس نب ةدبع نع

 يف هيدي عفري : ةرثك هيضحأ الام نيعم نب ىيخي ثيأز. ٠
 ٠ عوكرلا نم هسأر عفر اذإو.« عكري نأ دارأ اذإو « حتتفا اذإ ةالصلا

 يف ي هراس نعو هيمي نع ملسي .نييبعم نب .ىبحب تبأرو | الا

 ناكو هللا  ةمحرو مكيلع مالسلا « هلل ةمحرو مكيلع مالسلا : ةالصلا

 » آمود رهظلا اني ىلص

 مزاح نب ريرج نب بهو انئدح : لاق نيعم نب ىيحبب انئادخ #
 : لاق ريثك يبأ نع ؛ تيرخلا نب رييزلا تعمس : لاق يبأأ انثدح : لاق

 : يريمنلا راتخملا وبأ لاقف طهرلا ءالوؤه باطخلا نب رمع لمعتسا

 [ ليولملا نم ]

 بحاص قارولا نفعج وبأ « يدادغبلا بويأ ني. دمحم نب دمحأ وه )١(

 نب بوقعيو دواد وبأ هنع ىورو . دعس نب ميهاربإ نع ىور ٠ يزاغملا
 ٠١/١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه 114 ةنس يفوت ٠ ةبيش

 نب هللا ديبعو ةورع نب ماشه نع ىور « يبالكلا ناميلس نب ةدبع وه (؟)

 بيذهت ٠ اه /1١81 ةنس يفوت « دمحأ مامالا هنع ىورو «٠ شمعألاو ىمع

 408/5 بيذهتلا

 هس 6:90



 ”ةلاسر نيسنموؤللا ريمأ "غلب

 ١ر رحبلاو *ربلا يف هللا ”نيمأ ”تناف
 0 0 هتباسح متءاف جاجحلا ىلإ لئسرأ

 رشي ىلإ لسرأو ىتزج“ كإل يسر و

 ابمهيلك نيك تعفانلا ؟نيعادت الو

 ردب ينب لم قوسلا 5 يذلا كاذو

 ا ”هبايع  ررغصي اهتم ”هيصاع امو
 ررصتت ينب ةارس“ نم ربإالغ نبا الو

 اومرمغ اذإ وزفتو اوعاب اذإ ”ميبت

 *”رتسفو انل سيلو.”لام ممل ىتاخ.

 ىمةدلاك ضيبلاو نازخلاك دوجلا ىرت

 وتس نمو مارت نم كمي“ ًالامو

 ابهتاوص 5 ةيوطم ةلطير نمو

 رمح ةجر”دتحم* (؟) دانسإ ”يط نمو

 رةراشف ءاسج يدنملا رجاتلا اذإ

- 

 يرجت مترا ف تحار كسملا نم

 تولا نم كرسحتملا فذح وهو مرغلا امهباصأ يناثلاو لوألا ناتيبلا )١(
 *٠ ناوعقف نم ءافن'ا وهو كرحتملا فذح انته وهو عومجملا

 ةمبر وأ صخشلل دنس لاملا نأل دنس عبمج تناك امبرو لصألا يف اذكه (7)

 ٠ + راتسأ » تتاك



 ررطشلاب كنم مسهتمساق نإ نوضريس

 8 يننإ ةدايمشلاب ينذ ل أ ذلو

 رهدلا بجع .ىرأ ينسكلو .بيغأ

 فصن .دخأنو « .ةداهشلا نم هانيفعأ دق .ائإف 4 رمع لاقف : لاق

 ناميلس نبا ينعي ةدبع انثدح : لاق نيعم نب ىيحب انثدح # 7ع

 /أ”*/ نع هسييأ نع« ةدرع نب ماشه ان انثادح : لاق يبالكتا

 : 0) تلاق ةنثئاع

 كنإ هلا : : لاقف ”دعس امد (9) ءربلل ردعس ملاك رشيتتت ا

 « مهنيد و اننس أميق برحلا .تعضو دق كن نظأ ينإف مهللا 4 هوجرخأ [د]

 « كيف مه"دهاجأ اهل ينقبآف « ًآئيش شيرق برح نم تيقبأ تنك نإ مهنلا

 اهيف يتتوم لعجاو « اعرجفاف « مهنيبو انبي برحلا تعضو تنك إو
 لوقي نيمح كلذو + تام ئتح ليسي لاز امف ةتبل نم' رزحفتافخ: لاق

 [ رفاولا ] : رعاشلا

 داتعم" ين ”د_عتس *دئكس اب 66

 نتلاو *ة لف رف ريعمم 0 - ل ام

 . 510/9 ماسم حيحص (1)

 «٠ اربي داكو هحرج سبه يأ : دعس ملك رجحت ا (؟)

 هد 86



 داسسعم“ يني دعس دعس «نإ ك”رثمتعتل
 تي

 *روثيكصلا وثهتل اوثلكمتحت ةادقغ

 .اتهيف_ ”ء”يسشال مز" مثكر'دق_ "مثتثكر تت
 رولفت ”ةكيم ةنماح موقفا ارادقأو

 0 كالاتقث "مهيدتلببر اوثاتك "دقو
 م ينيك

 5 ِ ني 1 ”ناتل ديم ناكام حك ا 23

 دامح انثدح : لاق مراع انثدح : لاق نعم نب ىيحبإ ينثدح ب 7”

 : (؛) تيبلا اذه اوظفحا : لاق ناسح نأ « اديعس نب ىيحب نع « ديز نبا

 | [ليوطلا ]

 آالللابس بع و ىسشما 9 2 "نإ

 ”دييغتستل ىنتج ام كالإ سانلا "نمر
 : لق فسوب نب ماشم اندح لاق نيم نب ىيخي اندح ب

 جرزخلا : « روفت ةيماح موقلا ةرادقو ٠ » 2 رصانلا مدعل لثم اذه )١(

 31/1 ملسم حيحص ٠ عاقنيق ينب مهئافلح يف مهتعافشل
 ٠ نيغسار يأ «الاقث ١ و , ةظيرقءونب يأ (؟)

 * زاجحلا ضرأ نم لبج مسا وه (9)

 نايبلا يف هبسن دقو ١١/7 رايخألا نويعو 2١5/١ ناسح ناويد (5)
 كلذكو . تباث نب ناسح نب نمحرلا ديع نب ديعس ىلا 6/7 نييبتلاو

 01/7 ناويحلا يف

 اهم كا



 < يل رقي كاحفلا حاسب لاف درا جف لي يو

 [ طيبا ] : لوقي ةورع تعمسف لا

 0 تول رمأت ال

 رذاسنإ ”لستك يب جب ايانملا < ١

 رثرتكب ريغ ةةوشه ”كقيرط *"كلساو

 « يناملا كل ينسي ام كيتأب فوسف

 رد ق 5 نا _عومحم ةرشلاو ”ريخلا

 ناديدسجلا كبيتاي كلذ لكن

 رذايبتب يتآي ادغ «لبتعل "ربصاو

 كلملا دبع نأ الإ هللاو ل : ّلاَق ؟ امكتاش ام : تلق اقرتفا املف

 يم بيبتخ يبأ يف ”تلق فك : لاسق « هيبأ فيس هيلع در نّيح

 رعش كاذ « نينمؤملا ريمإأ هللا حلصأ : 5 لاق ؟  رييزلا نب هللا دبع

 ش 1 [ ليوطلا ] : هسنأ مل ينكل : لاق « هتبسن

 ريسشلا نم للقأ وأ "ريش كننطو

 هستتمضتق نيش ”تلن ام“ اذإ تنأو

 ر"دشسلا بظح اضتغلا ”ران "تتمضتق امك

 ٠ نزولا ميقتسي الو « آقيرط » ::لصألا يف )١(

 )١( يناملا » هيفو شماهلا ىلا ةلاحإ اهقوفو « ينامألا » لصألا يف « *-
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 : .لاق )0( جاجح انثدح : لاق نيبعم نإ .ىيحد انثتدح ب ا/؟

 : لاق : لاق ؟ قيقرلا رعشلا .يف ىرت ام : تلق ةبعش تلأس
 ةداتق ينربخأو : لاق ساحسحلا نبال آقيقر آرعش نوع نبا يندشنآ
 ًارعش لجرل بتكي وه اذإف .نجسلا ٍفاوهو نيريس نبا ىلع لخد هنآ

 بتكأ ال لاقف ! قيقرلا رعشلا بنكت ؟ اذه ام : هل“ تلقف آاقيقر

 ملو « اهجوزتو ةيراج بحآ هنأ ينربخأ اذه نكلو « ةقيقر ةرعش اهدعب

 ش ٠ اهبخت هنأ ين ربخأف « اهب ل اخد

 المآو « تايبألا هذه دشتي“ ننعم نب ىيخي تعمضو تس الل

 [ لماكلا ] : هظفح نم انيلع

 *همارحو  هللح "دست ”لاملا

 هنماثآ دنسغ ي ىقبتو انموي

 ةلبملإل قس تب يقسنتلا سيل

 /ب ؟ه/ هئئاعطو هيبارش بيطي ىتح

  ثيدنملا روتلح يفأ "بيلقو

 هتبتر نع انل هب ةيبسفلا هنن ”قطن

 ةةلمالس و هن السص *ىبنلا ىلبلمعف

 جيرج نبا نع ىور ٠ دمحم وبأ ء زوعألا يصيصملا دمحم نب جاجح )١(
 ىيحي نب ىيحيو نيعم نب ىيحيو دمحأ مامالا هنع ىورو « ةبعشو ثيللاو
 نينا بيذهتلا بيذهت .٠ ى ل ٠ك ةنس دادقيي تام

 سه ملا



 ينعب 0١ ليلخلا لاق : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس س 4

 نبيعم

00 

 قل

 ٠ "بكاوكلا هتضق يذلاب ”رفاك

 [ براقتملا] : تيبلا اذه دشني” نيعم نب ىيحب تعمص اس الو

 | ) ”لكيب دك زلاو ”ليقغلا ”مهدوقي

 م2 ةلغاملا ةفستشلاو سر سعفلا وذو

 ١ : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس س م

 نب ىيحي لاق  دوعسم.نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديب اجه
 نب ةيواعمو « ناسيك نب حلاصو « يرهزلا اجهف  ىمعأ ناكو :

 ووو اهو

 ملغ عنيضاوو بدألاو ةفللا ةمئآ نم 2« يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا

 مالعألا ىف ١١٠٠١ ةنس ةرصيلاب تامو دلو « هيوبيس ذاتسأ وهو « ىضورعلا
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 891/1 سوماقلا ٠ ميظعلا ليغلا : ليبدنزلا

 :امهو ١/7 ناويحلا ةايح يف نيتيب نمض تيبلا !ده درو

 ةيلاعلا ةفشلاو سرضلا وذو ليي دنتزلاو ليغلا مهدوقي

 كلملا ديغ ليبدنزلاو ليفلاب دارأ : ىيحي لاقو 2 ةليفلا سيك : ليبدنزلا

 سرضلا يذب دارآو سفصألا ةريبه نيا عم التق ناورم نب رشي ينبا نابآو

 . يفوكلا عافأفلاب فورعملا ىموزخملا ةملسم نب دلاخ ةيلاعلا ةفشلاو
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 رسل سم نبا تافقتثلا ناوخإب سيل

 هيواعم ”ليوطلا الو ”حهلاص الو

 0١ ميهاربإ نب دعس نع لئسو نعم نب ىيحب تعمس س ها
 ناكو :. لاق « رهدلا موب ناكو : لاق.« رمّشع "نبا ىأر دق.: لاقف

 ىكح نم : ىيحيل تلق « نينليل نيتليل لك يف لاق وأ « ةليل لك يف نآرقلا متخب

 ينكل « ءالو : لاق « ردنتغ : تلق ( هنع هيكحب ةيعش : لاق ؟ هنع اذه

 م رماع نب ديعس ثيدح نم هظفحأ

 يرهزلا نع : رمثعتم لاق : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس ل مه
 « هب اوعفتتا الأ ::لاق « ةتيملا ناهإ يف. سابع نبا نع « هللا ديبثع نع

 لك ىلع هب عفتني : لوقيو غابتدلا .ركتشي يرهؤلا ناك : رمثعتم لاق
 : لاق ؟ يرهزلا نع اذهب: ث”ديح نم : نيعم.نب ىيحيل ليق ٠ لاح
 *ا معت يأ : هسأرب لاقف مانشه « رمعم نع اذه .نم : هل ليق « رمثعتم

 0 بشوح نب رهش هل ليقو نيعم نب ىيحب تعمس ب م

 يضاق قاحسا وبأ « يرهزلا فوع نب نمحرلا ديع نب ميهاربأ ني دعس 1(

 هنبا هنع ىور * سنأ نمو هيبأ نع ىورو سمع نبا ىأر ٠ ةنيدملا
 ٠ اه ١1706) ةنس يفوت ٠ ةبعشو يروثلاو ديحس نب ىيحيو ميهارتبا

 ٠ 8686 61ال ربخلا رظنا ٠ نيعم نبا خيش فسوي نب ءانشه يأ (1)

 2, ةضشئاعو 5 سي صه يبأو « ةملس مأ نع ىور ء يرعشألا بشوح نب رهش هول

 بيذهت ءاه ٠١٠١ ةنس تام ىنانيلا تباثو مصاعو ةداتق هنع ىوزر 2

 819/5 بيذهتلا



 (1). معن : لاق :.؟|ةربره يأ نم عمس

 [ فيفخلا نم | : تيبلا اذه دشني نيعم نب ىبخي تعمس اس 44

 0 [او]راصف "يسهلك ساتنلا دس ”دّستف

 ”هاذأ اسشتع ءفك نم * مه ري اخ

 ةساحا .: لوقي نيعم نب ىيحي تعمس 30
 : لاق هنكيلو « ًائيش يرهزلا نم بب بح .يبأ نب 280 ديزي عمسب مل

 « يرعزلا هيلإ هب بتك امم هنع يوري يذلا امن إف « باهش نبا ”يلإإ بتك

 : لاق « ء كلثم مهلك سانلا" ”نأ تيل ءاجر يأ: لّجر هل لاقو : لاق

 ناكو < حلاص الجر ذاكو « دوتسأ'ناكو : لاق « نادؤس اونوكتي اذإ

 ٠ سانلا رايخ نم

 : لوقي نيعم نب ىيحم ”تعمس د 45

 ينإ ىيحص اب كحيإوو : يل لاقف « يديب ةثيلثع نب ليعامسإ ذخأ
 ٠ ثيدحب هيف مهتثدح اهنإ « يآر هنإإ مهل تلق ام هللاو

0 

 :لوقي (©: يسفانطلا تعمس : ٍلوقي نيعم نب ىبحي تعمس س للا

 رسم 2 -:ْط هما ةماه ىف ريخلا اذه رركت

 . نزولا ةماقال ةدايز نيترصاح نيب ام

 ىور .٠ ءاجر وبأ ء يرصملا يدزألا ديوس همسأو « بيبح ىيبأ نب دي ني

 ثيللاو ىسيتلا ناميلس هنع ىورو حابر يبأ نب ءاطعو ليفطلا يبأ نع

 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 118 ةنس تام « ىصم لهآ يتفم ناك ٠ دعس نب
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 ليعامسا هل لاقيو نمجرلا دبع همساو ةيمأ ,أ .ني .ديبع نب. دمحم ىه

 ةنس تام . نيعم نب ىيحيو قاحساو دمحأ هنعو « نابح نبأو ةورع

 نيفيا بيذهتلا بيذهت ءاه ٠٠ ع

6١ 



 « مالسلاب هللا كاتيح : م) ىليل يبأ نبال لوقي الجر تعبس
 ٠ كيلجرو كيديو كهجو هللا أيحف « تنأو : لاَقذ

 ىبحي وبأ ديمحلا دبع انثدح : لاق نيعم نب ىيحب انثدح مح

 : لاق © ميهارب :! نع 4 ندمعألا نع «.(2) ى يناكمحلا

 ٠ مالسلاب لوقي ىتح : هللا كايح لجرلا لوقب نأ هركي ناك

 - نمسب (؛» اطوثيفتن :3. لكأب .ةيلثع نت ليعامسإ تمأر :

 :-(هر نعم لاق : لوقي نيعمأ نب يحي تعمس دس

 نع هولا نإ ناك « باتك ريغ نم ثدحي مر بق يبأ نبا ناك

 ٠ بانك جرخيي نكي ملف الإو هب ثدح هظنح ءيبش

3 
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 ذل
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 هز
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 نمحرلا دبع وأ 6 يراصنالا ىليل يبا نب نمحرلا دبع نب دمحم
 بينذهتلا بيذهت ه ١44 ةنس يفوت , ةفوكلا يضاق هيقفلا يفوكلا

 نكد

 نع ىور ٠ ىيحي وبأ قركلا ينامحلا نمحرلا ديع نب ديمحلا ديع وه

 انبا نامثعو- يكب وبأ- هتغ ىورو' + ةفينخح- يبأو- نينايفسلاو- شمعألا

 ْ 7١ ٠ مقر بخل ىظنا

 *  لعشن / سوماقلا ٠ حلمو ءام يف رقمي كمس : طوشن

 كلام نع ىور 2 يندملا ىيحي وبآ. ٠ زازقلا رانيد نب ىسيع نب نعم وه

 نب يلعو 2« نيسعم نب ىيحي هنع ىور هللا دبع نب ةجراخو. سنأ نب

 1561/٠١١ بيذهتلا بيذهت ء ه ١944 ةنس يفوت - ينيدملا

 . « يرماعلا بئذ يبأ نب ثراحلا ني ةريغملا نب نمحرلا دبع نب دمحم وه

 يروثلا هتنع ىورو + يرهزلاو عقانو ةمركع نع ىور -+ ثراحلا وبآ

 نير ل بيذهتلا بيذهت ٠ ه 6١م ةنس تام * نمعمو

 سس 67



 ١ لوقي نيعم نب ىيحب تعمس .ل :

 انثدح : لوقيف « انثدح هباتك يف ناك نم الإ اندنع ظفاحلا سيل

 ٠ ءيشب سيلف « انثدح : لاقو انثدح هباتك يف نكي مل اذإف

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ب ة؟

 : اهثلك هيتك.يف لوقي 0) ثراولا دبع نب. دمصلاا دبع تعمس

 نكي ملف هباتك تير « انثدح //1 55 // « هباتك لصأ يف نكتب ملو انثدح
 ٠ ةقث هللاو ناكو « أرقي وه ناكو.« انثدح هيف

 .: لوقي, نيعم نب ىيحب تعمس آل هج

 ٠ نين مسا هيف يعيبكسل 1 قاحسإ يبأ نما ربك" قفز يسع فال ناك

 جاجح نع « نيعم نب ىيحب نع انباحصأ ضعب ينثدحف ل ه4

 : لاق ةيعش نع « روعألا دمحم نبأ

 ٠ نيتنسب يعيبسلا قاحسإ يبأ نم ربكأ يبعشلا

 يربتعلا يميمتلا ناوكذ نب ديعس ني ثراولا دبع نب دمصلا بيع وه )١(
 « ةملس ند دامحو ةيعش نع ىور يرصيلا لهس وبأ ٠ يرونتلا مهالوم

 يبعشلا ليحارش نب هللا دبع نب سماع ليقو دبع نب ليحارش نب سماع وه (؟)
 ٠ صاقو يبأ نب دعسو ىلع نع ىور يفوكلا ورمع وبأ ٠ يريمحلا

 16/6 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١٠١9 ةنس تام ٠ ثعشأو شمعألا هنع ىور

 ىآر ٠ يفومكلا يعيبسلا قاحسا وبأ ٠ ديبع نب هللا دبع ند ورمع وه (19)

 هنهع ىور « مقرآ نب ديزو ءاربلا نم عمس نرسمع نياو سايع نباو ًاياع

 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 5١5) ةنس تأم ٠ يروثلاو هيعشو شمعألا
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 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس س هه

 )١( ٠ يعخنلا نم ربكأ يعيبسلا قاحسإ وبأ ناك

 نبا نع « © رهزأ نع ركذي نييسمم نب ىيحي تعمس س 5

 :لاق «نوع

 (4) مثطثفلا نيب عرقأ زيزعلا دبع نب رنع نأ © دمحم دنع ركاذ
 :نيعم نب ىبحب لاق' « مالزألاب ماسقتسالا نمل اذه نإ : تمحم لاقف : لاق

 تفلاخ دق : هل تلقف « ةغرقلا ف نيصح نب نارمع ثيدح هنأ تنئظف

 ٠ كدي «دثشو هب كسمتسا : لاقو كحضف « ةتيلع نبا

 نع « ةنيبع نبا انثكدح : لاق نيم نب ىيحب انئددخ اس ةال: |

 كتل“

 . ةعيشاحو "1 مقر نبا ظنا )0(

 ناميلس نع ىور ٠ يرصبلا يلهابلا نكي وبأ , نامسلا دعس ني سهزأ وه ةقفز

 ةنس تام - كرابملا نباو ينيدملا نب يلع هنعو ء نوع نباو ىيميتلا .

 )  )5نيريس نب دمحم وه *

 عرقأ نيزعلا دبع نبأ نأ هغلب نيريم نبا ثيدح يفو : مطف : ةياهنلا يف (5)

 يف ليلق لعف ىلع تافصلا يف لييعف عمجو موطفم يأ نبللا نم ميظف

 ىنعمب ليعف امأف 0 رثذنو سدنك ءامسألاب هيش ةئم ءاجامو ةيبرعلا

 دارأو مطفو ميطقو مقعو موقع : وحن ةاليلق الا دري ملف : لوعفم

 عارقالا نآل هركنأ امنإو ءاطعلا يف نيملسملا يرارذ نيب عارقالا ثيدحلاب

 ٠ ض'رسفلا يف ضعب ىلع مهضعب ليضفتل
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 ٠ ماق ةعبرأ نم رثكأ هيلإ سلج اذإ () ةيلاعلا وبأ ناك

 نع « ينيدملا نب يلع نع ؛ (» دمحم نب دمحأ ينثدحف 54

 : لاق مصاع نع «.ةنيبع ن نا

 : ىلع لاق « ماق ةعبرأ نم رثكأ هيلإ سلج اذإ ةيلاعلا وبأ ناك
 : يميمتلا ميعت نغ ثيدحلا اذهب انثدح يدهم نبا نإ نايفثسل تلقف
 ٠ يميمتلا ميعن نم هتعمس امنإ ًاضيأ انأو : نايفس لاقف « مصاع نع

 ميعت ةضق تناك ام يردت : نايفس يل لاق مث : يلع لاق هس ىو
 ىلإ ءاجف « دعب فضقت دق هنإ مث « الجر لتق دق ناك ؟ اذه يميمتلا

 هل لاقف .: لاق « صتقاف كنودف « الف تلتق ينإ : لاقف لوتقملا "يلو
 + ناطاملا ىلإ هسب يشد : لاق ء ناطلسلا دنع الإ كلتقأ تسل يلولا
 : لاق « لعفأ ال : لاق « ةيد كلو هنع فعا : ناطلبسلا لاقف : لاق

 : تايد ثالث كلو هنع فعا : لاق « لمفأ ال : لاق « «» نآتيد كلو هنع

 هنقوأ املف « هلتقيل هب بهذف « هنيبو هنبب ىتلخف : لاق « لعفآ ال : لاق

 ءالؤم نإ ممللا : لاقف ءامسلا ىلإ هسأر يلولا عفر « هريص ىأرو

 ميعش ىضمف : لاق « كهجول هتكرت دق ينإزو « اذه ةبد يف ينونمأث
 لزب ملف « هلخد ليللا ناك اذإ ناكف : لاق « هتيب يف ًاربق هسفنل رفتحاذ

 نذأو رجفلا علط اذإ ىتح « عرضتيو وعدبو يكسب : لاق هيسحأ « هيف

 ٠ ةالصلا ىلإ جرخ مث « بر اي كيبل : لاق نذوملا

 نع ىور ٠ يرصبلا مهالوم يحايرلا ةيلاعلا وبأ نارهم نب. عيفر وه )١(
 "غر بيدذهتلا بي ذهت هه 53 ةئس يفوت 3 ةياحصنا نم ددع

 * 2 نيتيد »+ لصألا ىف ()
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 اذه ميعتت. نع « سنوي نب دمحأآ ينثدحو : ىلع لاق. ١٠٠

 : لاق « ةمالس نب ميعش نع « ديبتع يبأ نع « ىعازوألا انثدح : لاق

 ًاقولسم آمون لكاي هتدجوف زيزعلا دبع نب ربع ىلع تلخد
 ٠ تبزو حلب

 «ورمسع نع «ةنبيع نيا انثدح :لاق نيعم نب ىيحب انثدحو. ١٠١

 نع « كابأ نع « يروشصلا نع اذه ”تبتك : يرازقلا ةيواعم نبا

 : لاق لجر نع « دلاخ يبأ نب ليعامسأ

 مويلا انف « كاشخأ تنك ين[ مهللا » : هتوم دنع () ذاعم لاق

 ٠ ىبأ هب انربخأ : ةفذح وبأ لاقف ء م « كوجرأ

 نكس يقوكلا ورمع وبآ ٠ يعيبسلا قاحسا يبأ نب سنوي نب ىسيع وه )١(

 هنعو + جيرج نبأو « ديعس نب ىيحيو ةورع نب ماشه نع ىور ٠ ماشلا

 يجرزخلا يراصنألا سوأ نب ورمع نب ليج ني ذاعم وه (!1)

 ٠ ةقاف ىلع ءاج بيبح ىئاز آبحرم توملاب ةيحرم » : هتوم دنع ذاعم لاق هيف

 لوطوايندلا بحأنكأ ملينا كوجرأ مويلا انأو كفاخأ تتنك يتا ملعت مهللا

 ةدياكمو رىجاوهلا ًأامظل نكلو راجشألا سرغل الو راهذألا ىركل اهيف ءاقبلا

 ربخ نلظناو ٠ « رنكذلا قلح دنع بكرلاب ءاملعلا ةمحازمو تاعاسلا

 "15/5 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ يف هتافو



 + سعم ثيدح : لاقف لجر هلأسو نيعم نب ىيحي تعمس - 4

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ؛ ةريره يبأ نع « ةملس يبأ نع « ىيحي نع
 « اهيكرا : لاقف « ةندب قوس : نيعم نب ىيحي () لاقف الجر ىأر

 .كليو وأ كحبو : لاق « ةندب اهنإ : لاق « اهبكرا : لاق « ةندب اهنا : لاقخ

 امهقنع فو 4 مالسلا هيلع ”يبنلا رماسإ هتأر دقلف : : لاق اهبكرأ

 5 رمسعسم نع نم : نيعم نب ىيحيل باصقلا نب ركب وبأ لاقف « (؟» نالعن

 ٠ سعم نع ًاعيمج « قازرلا دبعو يضاقلا : لاقف

 ٠ 1 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس ١١ه

 اهقزري وه اهتيب يف اهقزري ناك يذلا نإف « اهجوزت : ميهاربإ لاق

 : لاق /ب ؟5/ ؟ اذهب ثدح * نم“ : ىيحيل ليقف « كتبب يف كقزريو

 نب ىيحيل تلقف « ميهاربإ نع « شمعألا نع « دايز نب دحاولا دبع
 ٠ معن : لاق ؟ 5 نافع « اذه نم : نيعم

 ثيدح يف رسسيم نب شيبثحل لوقي ةيشيخ ابأ تعمس ل
 نافع نأ معزي ايركز وببأ اذ وه هللا دبع ابأ اب : هيف اوفلتخا اوناك

 <« هباتك لصأ نم () نافع انيلع هالمأ معن : نيعم نب ىيحب لاقف هب مهثدح

 أ اق

 نع آضيأ هانثدح يكذوبتلاو : نيعم نب ىيحي لاق مث ٠ ىمعأ نذؤمل
 ٠ نابهص نب ةبقع

 ) )0١ةبض لصألا يف اهقوف ٠

 ) )9نيلعن » : لصألا يف « ٠
 ) )9مامه نع ىور . يراصنألا يرصبلا نامثع وبأ + رافصلا ملسم نب نافع

 هفوت ٠ ةمثيخ وبأو يراخبلا هنع ىورو دايز نب دحاولا ديعو ىيحي نبا

 ضربا بيذهتلا بيه ٠ءاه ل9١ ةنس

 سس ه7 ب



 فيك :20) ةمثيخ. يبأل لوقب نيعم نب ىهيحب  تعمس س ٠

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر : حلاص .يبأ نع « شمعألا نع اذه ثوفرعت

 دجسملا يف سلاج هترضحب ناك نمم هريغو ةمثيخ وبأ هل هلاقق

 نب ىيحب لاقف « دعس (5) نع « حلاص يبأ نع « شمعألا نع : عماجلا

 2 مشاه نب يلع : لاق ؟ اذه نم“ 2” نييعم نب ىيحبل اولاقف ع دتح#

 اذه فرعت : 09 ةمئيخ دن يبآؤأ لوقي نيعم ْنِب ىيحب تعمس س-

 نيس نب يحي لاق مث« نع الو الو لاقف انماشتو | رراعتف
 م عيكو اده.

 : آضيأ (ا) ةمئيخ يبأل لوقي نيعم نب ىيحي تعبس ب ١و

 : هناذأ يف لوقي ناك هنإ ةرميخم نب مساقلا نع 6 ليعامسإ نع نع اذه فرعت

 ٠ عيكو اذه : ىيح (؟) لاقو « مونلا نم ريخ ةالصنا

 «('اةاش دلح .لبع يلصي دوسألا تنأر““ لاق ؟ لنعامسإ نع اذه فرعت

 ةنييع نيأ نع ىور « دادغي ليزن ىئاسنلا برح نب ريهز : ةميثخ وبأ 4١
 باو دواد وبأ و ملسمو يراخبلا هنع ىورو « قازرلا ديعو ةيلع نباو
 ءاه "6 ةنس تام ٠ نيعم نب ىيحيو دمحأ مامالا نارقأ نم وهو « هجام
 ١517/17 بيذهتلا بيدهت

 ٠ ةبض لصألا يف اهقوف (؟)

 ب 648



 اذه ظفحت : نيعم نب ىيحيل لوقي 0١ ةمثيخ ابأ تعمس مس 9١
 نب (5») ملاسل ام: ميهاربإلا تنلق.: لاستق ؟ روصنم نع « نايفض نع

 ٠ هانثدج ناطقلا ديعس نب ىيحب اذه معن

 اذه ظفحت' : نيعم نب ىيحيل لوقي 0) ةمثيخ ابنأ تعمس-س ١

 : لاق « مالسلا هئرقأخ رمثع تيقل اذإ : هللا دبع ىل لاق .: لاق ؟ دوسألا
 معن « نيعم نب .ىيحي لاق « مالسلا هيلعو : لاق « مالسلا هتأرقأف هتيقلف

 : ةمثيخ ىبأل ليقف « هريغ دحأ هب ثدح الو « هريغ دحأ نم هتعمس ام

 ٠ ناطقلا ديعس نب ىيحي هانثدح : لاقف ؟ 0 مكثادح نم

 ١١ يوتسم ىرخأ ةرم نيم. نب_ىيحب هانثدح مث )«2

 ههجو ىلع ٠

 نع « «6) ةماسأ وبأ انثدح : لاق نيعم نن ىيحب انثئدح سل 8

 ىكسي“ دق : يتخأ نباي : ةشئاع تلاق : لاق هيبأ نع « ةورع نب ماشه

 *ء بط” لا نم ادقف لقأ ام ىلع

 )١( مقر قياعتلا ىظنا ١ مقر ىبخلل ٠١7

 5١ مقر ريخلا ىظنتا (7)

 ٠ ةيض لصألا يف اهقوف ()
 . ٠ لصألا يف اذكه (4)

 ىور ٠ يفوكلا ةماسأ وبأ مهالوم يشرقلا ديز نب ةماسأ نب دامح وه ()
 ٠ ىيحيو لبتح ني دمحأو يعفاشلا هنعو شمعألاو ةورع نب ماشه نع

 7/1: بيذهتلا بيذهت ٠ ه 7١١ ةنس تام

6082 



 نبا ينعي  ىيحي انربخأ : لاق نيعم نب ىيحب انثدح : ١6
 ,نع « ميحس نب ةليج نع « نابيشلا نع « نايفس نع  ناطقلا ديعس

 : لاق يمس نب )١( ثيغم

 ثلثو 14 بتاودلاو سانلاو رحعشلا» هيف ثلث : ثا 9 هنالك ضرألا

 ٠ راحب ثلثو « ءاوه (؟) هيف

 « © مدآ نب ىيحب انثدح ::لاق نيعم نب ىيحب انثدح 1

 | : لاق ب”رضم” نب (؛) دلاخ نع « قاحسإ يبأ نع « ريهز نع

 «(ه2يريبزلا دمحألا وبأ انثدح :لاق نيعم نب ىيحب انادح س

 : لاق ميهاربإ نع « جاهلا نب .ميهاربإ نع ليثارسإ نع

 يبأو رمع نع ىور ٠ يماشلا بويأ وبأ ٠ يعازوألا يمس نب ثيفم وه )١(

 .بيذوهت 1 ةلدهب نب مصاعو » دقاو نب ديز هةتعو 2 دوعسم يبأو 2س ره

 598/٠١ بيذهتلا
 ٠ ةبضض لصألا يف اهقوف (؟)

 ايركز وبأ ,« طيعم يبأ لآ ىلوم ٠ يومآلا نامياس نب مدآ نب ىيحي وه (19)

 .نب يلع هنعو ٠ شايع نب ركب يبأو يروثلا نع ىور ٠ يفوكلا
 ١2/١١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١" ةنس تام نيعم ني ىيحيو ينيدملا

 ٠ ةبض لصألا يف اهقوف (5)
 وبآ مهالوم يدسألا مهرد نب سمع نب ريبزلا نب هللا ىرع نب دمحم وه )0( ٠

 هةتعو « ستأ نب كلامو يروثنا نأيفس نع ىور ٠ يفوكلا يريب نزلا دمحأ

 بيذهتلا بيذهت ٠١ 25 ٠+ ةنس تام ٠ ةمثيخ وبأو للدح نب دمحأ

 يربي زلا دادغب لهأ هامسق ةلايزب تقلا عيبد ناك نيبعم نبأ لاق 524

 ء/١ بابللا ٠ حصيالو ماوعلا نب ييزلا دلو نم وه ليقو

5 



 ملا علتبت نأ ترتم؟ اهنآ كلذو « ضرألا ىسقأ ةفوكلا : نأ ينغلب

 ام راوثأ ؛ ةتلس ثرحت اهنأ كلذ ةبإآأو < ًاريسي الإ هنم علت. علخ

 ٠ نيروثب ثرحب* ضرألا

 ةرامشع وبآآ را "يس انثدح لاق نيعم نب ىيحب انثدح 1١

 : لاق  ئيحب نبا ينعي  يزسلا انثدج : لاق 00 -يلمولا

 ىنعي # هللاب قخا ى حا اموت زيزعلا ٠ دنع نإ رسمتع دحتتتا م 0

 ٠ - يلو نيح

 (؟2 فسوب نب هللا دبع انثدخت : لاق نيبعم نب ى ريحت انثذح 3

 : لاق عفان نع - يرمعلا ىنعي م هللا دِبَع انربخأآ ؛ لاق

 رمع نبا ناكف « كلذ يف ”ساثلا رثكأ نافغ نب نامثع فلختنا امل

 نأ « هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمع ف فلتخت انك ام : لوقي بعت

 نأو ء ركب يبأ دعب رمع () نأو « مالسلا هيلع هّللا لوسر دعت ركب انآ

 مهو ةفالخلا يف ينعي : هيف مهراثكإ امف ه فلتختام « رمع دعب نامت
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 كاسسسع نسع يور < ىلم ىلا ةرامع وبآ 3 ىعب ىلا ةرامع ند رااوس وره 0(

لا ةعرز وبآ هنعو « ةنيبع نباو نيزعلا دبع نب سمع نب نيزعلا
 يقشمد

 نم هلصأ ء يرمملا يعالكلا دمحم وبآ يسينتلا فسوي ْنِد هللا ديت وه ١

 و ٠ لاجرلا يبأ نب هللا ديعو كلام نع ىور ٠ سيئنت لزن قشمد:

 61/1 بيذهتلا بيذهت ١*٠ ه ال4١ ةنس تام ٠ نيعم نب ىيحي و يراخبلا

 ٠١9/6 ليدعتلاو حرجأا ٠ يرمعلا صفح نب نمع نب هللا دبع وها (9)

 ٠ لصألا شماه يف كردتسم امهنيب ام (6وئ)

 هه أ



 زرحم نب سابعلا وبأ انثد « ر ةعج انثدح ؛ دمحأ اتريخأ ل ٠
 () نع < 0١( نايفس نع 0) انثثدح“ : : لوقب نيعم نب ىيحب تعمس : لاق
 يبنلا نع « رمع نبا نع.« هللا دبع نب ملاس نع « هللا ديبعأ نب مصاع
 : لاق هيلع هللا ىلص

 تلقف ٠ .تقلخ ام يثحأ : ةمايقلا موي هل ليق ةروص ر”وص *نم“
 : ) لاق ينثدحف ؟ نايفس نع ه هركذ نم : ةريثك مايأ دعب نيعم نب ىبحيل
 ٠ نايفس :نع هانثدح (؟) قرزألا قاحسإ

 دظفحت : : مر ةمثيخ يبأل لوقي نيمعم نب رحب تعمس دن 5١

 : لوقي ءاطع تعمس : لاق ؟ هد يررتقثنملا ملسأ نع « نايفس نع اذه

 ك لاقف « ةنيدسملا ىلإ رقرفس نم 0 ”بحأ تيبلاب فاول

 قررزألا قاحسإ ثيدلح : ل تلقو هب يدحم نأ هنع نيرهش وأ رهش دع

 ىيحبر لاق مث ٠ ٠ هظفحأ ال ينكلو هتعمس ادق : يل لاقف « هركذت كتعمس

 ةبحأ ةنيردملا ىلإ *2“ ةفكس : ثيدحلا ]ذه بقع يق عمسأ اأو نيعم نبأ

 ٠ فاولع يتئم نم "يبل
 هةيسسلسم

 )١(. تايض ثالثلا تاملكلا قوف ٠

 ٠ ةبض لصألا يف اهقوف (5)
 ٠ قرزألاب فورعملا يطساولا يموزخملا سادرم نب فقسوي نب قاحسأ (1)

 تام ٠ نيعم نباو ليتح نب دمحأ هنعو ٠ يروثلاو شمعألا نع ىور

 7817/١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه1146 ةنس

 0 ١ مقر ةيشاحلا "ا ال مقر ىبخلا نظنا )(ُغ

 ديبع نب رقنم ىلا ةبسن فاق اهدعي نونلا نوكسو ميملا رسكب : يرقنملا )62(

 صدم بيذهتلا بيذدهت 5. سعاقم نبا

 5 ىو



 ٠١١ لاق ىر ميعن وب.أ انثدح : لاق نييعم نب ىيحب انثدحو ل +

 : لاق ميهاربأ نع « شمعألا نع يدنكلا كاحضلا نب ىسيع ًانثدح

 ٠ رحسلا نم ”فرط كبحأ ينإ هتأرمال لجرلا لوق نولوقي اوناك
  1٠5يماميلا دمحم ابأ 0 يمدر نب هللا دبع تعمسو ب 53

 لاق ؟ اذه ظفحت : نيعم نب ىيحيل لومت: : ْ

 ىيحب لاقف ؟ ءاروشاع اوموص : متذخأ نبأ نم : ةشئاع تلاق
 ةرسج نع + (ا) تيلف نع نايفس ثيدح نم روهشم اذه معن : نيمم نبا

 : تلاق ؟ ءارؤشاع موضب رمأب ًآيلع نإ : ةشئاعل لبق .: تلاق « ةجاجد تند

 ؟نايفس نود ”نم“ : نورحلا :نب دمحأ هل لاقف ٠ ةنقسلاب سانلا ملعأ وه

 هآطالغو ةسأرن لاقف ؟ مكتدح : هل لاذ ؛« يدهم نب نمحرلا دبع : لاقِف

 ش ذا معت يأ

 مهرد نب ريهز نب دامح نب ورمع همساو بقل وهو « نيكد نب لضفلا وه )١(
 شمعألا نع ىور + لوخألا قوكلا يئالملا ميعن وبأ ةحلط لآ ىلوم ىميتلا

 ش ١7١/4 بيذهتلا بيذهت ٠ نيعم نباو يراخبلا هنعو ٠ يروثلاو

 بيذهتلا بيذهت ٠ اها 47 ةنس ىفوتمل ما يعخنلا ديزي نب ميهاربا وه (1)
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 يمورلا نباي فورعملا يماميلا سمع نبا لاقيو دمحم نب هللا دبع وه (5)

 ميهاربا هنع ىورو قازرلا دبعو ةنييع نبا نع ىور + دادغب ليزت
 51١/5 بيذهتلا بيدهت ٠ ه 175 ةنس تام ٠ داخم نب يقبو يبرحلا

 ٠يفوكلا ناسح وبأ , يلهذلا « تلفأ لاقيو يرماعلا ةفيلخ نب تيلف وه (4)

 بيذهت ٠ شايع نب ركب وبأو يروثلا هنعو ةجاجد تنب ةرسج نع ىور

 ش 833/١ بيذهتلا



 لوشتحتا :هرياو ةمئيخ يبل لوقن نيعم نب ىبح كعمم دن 5

 يبنلا نع « رباج نع « ١ ريمزلا يب أ نع « ثعشألا يبأ نب رصن ن ب اذه

 : لاق مالسلا هيلع

 ليقف م 2(4) س"”ركولاو فرفإ . طعسشتلاب 5-0 جمر "فعلا نم. اووادت

 ضعب نإ مث ٠ (ه) ميعن وبأ : لاقف ؟ اذهب ث”دح * نم“ : نيعم نب ىيحس 9

 ىيحلا ىلا هب دافملا تهذف 4 نيتنس نم وحن دعب ن0( لحر هداقأ انياحصأ

 عجرف 5؟ اذه فرعأ ام : لاقو ئيحب هركنأف 6 ثيداحأ عم نيعم نبا

 ركذو. يتداهش ديفتملا ىع”داف.« رمقلا هيلع ظلغ دقو هبحاص ىلإ لجرلا

 اذهب ٍتعمس ام « كل ”هتبشش . : لاقف ميعن يبأ نع هركذت كتعمس ايركز
 لولا عيب ر_ نم نيب تسل ' تبل برغملا دعب ءاثالثلا مو انل لاق مث « كنم الإ

 تلقف 4 ميعن وبأ 07م انثدح ثيدحلا كاذ : نيتدمو نيرشعو عبس ةنسا

 5 1 يكملا .ريبزلا وبأ مهالوم يدسألا سردت ند ملسم نب دمحم وه 1

 ةنس تام ٠ شمعألاو يرهزلا هنعو ٠ ةشئاع نعو ةعبرألا ةئدابعلا نع

 ٠ كغ بيذهتلا بيذهت ءاه ١1

  7١رذع / سومأتلا * قلحلا يف ءاد : ةرذعلا .

 صختّملاو آدج دبكلل عقان ردم يبرعو يدنه دوع :؛ مضلاب : طسقلا 0

 » آروضب ءابولاو تالرزنلاو ماكزللو » اي رعمت عيرلا ىمحو دودلاو

 * سوماقلا ٠ ءالط قلكلاو قهبللو

 ةنس نيرشع ىقييق عرزي نميلاب الا سيل مسمسلاك تابن : سرولا +4)

 . سوماقلا /آب رث قهبللو ء ءال ط فلكلل عفان

 ١7 مقر ىبغلا ىظنا )
 ٠ الجر : لصألا يف يل

 - ةحض لصألا يف اهقوق 40



 ؟ ميعن ينأ نم هتعمسف © تيكو تيك ٍهتصق نم ناك : ايركز ابآ اي ::هل
 . * ميعن يبأ نم هانعمس « معن : لاقف

 بابحلا نب ديز انثدح : لاق نيعم نب قيحب انثدحو 6

 هللا دبع َوبأ دياغعلا نوميم انثينح : لاق « ى) يلثكلملا نيسحلا وبأ

 نع -- ناوكذ نبا يندمب ب نسحلا اند : لاق ةكم نكاس

 : لاق (©) سواط

 ٠ حملا نم ماعطلا يفكي ام ءاعدلا نم ”ربلا عم يفكي
 ١55 لوقي نعم نب ىيحع كيعمس م :

 رئانجلا ىلع ةالّصلا يف ينعي, يحلا مامإ م”دتقثي © عيكو ناك .

 : لاق مهو رهتستم وب انثدح لاق نيعم نب ىيحي انثدحو دل اا

 ١ + عقات نب , رذنللا نع# بيعش نب دمحم انثدح

 نيسحلا وبأ 2 يميتلا نامور لاقيو نايرلا نب بايحلا نب ديز ىه )١(

 ء بئذ ى بأ : نياو يروقلاو سنأآ نب ب كلام نع ىور ٠ يفوكلا يلكعلا

 بيذهت هاما ١ ةنس تام ٠ ةمثيخو ةبيش يبأ انباو دمحأ 0

 64 مقر نيخلا ىظتا ؛9)

 2 مقر ربخلا ىظنا فرق

 يقشمدلا نهبسم وبآ“ يناسغلا ىلعألا دبع نب .نهسم نب ىلعألا دبع (5)

 دمحأ مامالاو يراخبلا ةهنع ىور ةنييع نياو 3 سنأ نس كنام نع ىور

 هادم ا 12



 ينعي )(  دمحأ وبأ انثدح : لاق نيعم نب ىيحب انثدح كل

 : : لاق (؟١: ىحضلا يبأ نع 4 شمعألا نع « نايفس نعاس يريبزلا

لا لهأ يأر ىرت ناك هنأل هيلع ”تيلص ام نالف تام ول
 ٠ ماش

 نبإ ينعي ب ب جاجح انثدح : لاق نزعم نب ىيحب انثدحو ب )مو

 : لاق مصاع نع « بهشألا_يبأ نع 3 روعألا دمح

 ٠ هناسل ظفحبي مل "نم“ هتنيد لقتع ام : لاقي ناك

 نع « © صفح انربخأ : لاق نيعم نب ىيحي انثدحو ب ٠٠

 :(غ) ةثالع نبأ

0 
(2 

 قل

 : لوقي نيم نب ىبحي تعمس ا ليف

 391 ىبغلا نظن

000 

تاجرابشابلا دنجلل منصي ناك ٍزيزعلا دبع نب رمع نأ
 ٠ (6) 

 .ةضارع هتماع ةلاقق /ب / هثيددح نع سنأ نب ١ كلام 59

 ور ٠ راطعلا قوكلا ىحضلا وبأ , مهالوم يناذمهلا حيبص ني ملسم وه

 بيذهت + ةلدهب ني مصاعو شمعألا هنعو ء رمع نياو سابع نبا نع

 ١١١/٠١ بيذهتلا

 لوحألا مصاع نع ىور « يفوكلا سع وبأ , يمغنلا تايغ نب صفح وه

 بيذهت ٠ ه ١0 ةنس تام ٠ نيعم نياو دمحأ هنعو « ةورع نب ماشهو

 00 65١8/7 بيذهتلا

 1/11١ ١ بيدهتلا بيذهت ٠ةثالع نب دمحم وهو ٠ ةبض لصأآلا يف اهقوف

 دارأ ٠ « نطيلا مظعت تاجراشيبلا 2 يلع ثيدح يفو »2 لنصألا# ف اذكه

 ُ / م لب ىلا, ٠ برصملا ىو ا ١ ةي لآ 1 اعطلا 3ق فيضلا ١ مدقي أم هب

 ٠١8 ةبرعملا ةيسرافلا ظانلألا يف

 ءال١ 2/7١ ١ مقر نبخلا يف رركم
 5 ىلا



 صفح لاق : لوقي نيعم نب. ىيحي تعمس # 1# ..

 مر ًارشعو رهشأ ةعبرأ يف نييتسي : لاقف دلولا نع شمعألا انلأس

 ٠ هنم ءيش لك يوتسيو كرحتب

 : 0 ةكيلم يبأ نبا لاق : لوقي نيعم نب ىيجي تعمس ا

 زاجحلا 0 فرط ةلث يف منغ يعار * تنك تنك ينتيل اب (" يراج ءاملا اذهك

 ٠ ًاروكذم ايش دكا ل لل ب ةياس ركب وأ ةيواعم نب رصن ينبل

 يحيل ليقف « هظفحأ ال الك هفو : ' نيعم نب ىبحي لاق س 6

 : نيسعم نيا

 ٠ لنمألا يف اذكه

 ؛ جاجح : ل ليقف + جيرج نبال لبق ؟ ةكييلم يبآ نبأ نع نم
 ٠ هر يومألا كيعس نب ىبحب نكلو ءاآل:

5311 

 ناعدج نب هللا دبع نب ريهز ةكيلم يبأ نب هللا ديبع .نب هللا دبعاوه

 ناك ٠ يكملا يميتلا دمحم وبأ لاقيو 2 لكي وبأ « بعك نب ورمع نبأ

 نب هللا ديعو ةعبرألا ةادايعلا نع ىور ٠ هل ًانذؤمو ريبزلا نبال ًايضضاق

 ةنس تام ٠ ليوطلا ديمحو ىيحي هنبا هنعو ٠ بلاط يبأ نب يفعج

 8.5/6 بيذهتلا بيذهت ءاه 0/

 - « يراجلا ١ : طوطخملا ٠" 3/ ءالبتلا مال العأ ريس يفو لصألا يف !ذكه

 * ةيض لصألا يف اهقوفأ

 ىور *+* ظفاحلا. يفوكلا بويأ وبأ 2 يومألا نايأ نب ديعس نب. ىيحي وه

 تام ٠ عيبرلا نب ديمحو ديعنس هنبأ هنعو ديعس نب ىيحيو هيبأ نع

 3 ا



 دمحم يبأ : 07 يماميلل لوقي نيعم نب يحي تعمس #1
 : لاق ا طفح

 مكثدح نم : هل لاقف « 25 ةنيبشلتتلا عفانلا ضيغبلا : ةشن تلاق

 .٠ يباتك .يف هتيأر ةعاسلا. « معن لاقف ؟ ةيواعم وبأ اذهب

 « © فسوي نب لهس انثدح : لاق نيعم نب ىيخي انثدح- # مب

 : لاق ريدح ّنب نارمع نع

 ٠ رفصعملا سيلي 4: زاجم وبأ ناك 1

 : كلام لاق : : لاق نعم انثدح : لاق نيعم نب ىيحب انثدح 0-3

 ٠ كنذآ نم باقلا غئاز كالجر نكست ال : لاقي هنأ ”تعمس

 ١17 مقر ىبخلا ةيشاح ىلظنا 1

 نيبلتلاب مكيلع » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةشئاع ثيدح فو '

 لسخي امك مكدحأ نلعب لسغيل هنإ هديب يدسفت يذلاو 7 عقانلا' ضضيقيلا

 7 * نيل ناسللا « خسولا نم ءاملاب ههجو

 * ناعم نباو ليدح نب دسحأ هنعو « ةيعشو ليوطلا ديمح نع ىور

 5509/5 بيذهتلا بيذهت ٠ اه 19٠ ةنس تام

 ىبالودلل ٠١5/17 1



 نع م 0 ةرمض وبأ انثدح : لاق نيعم ند ىيحح انئدح 1مم

 ؛ هأرق الو هيلع ءىرثق.ام باتكلاب ىت < وني يرهزلا .ىرأ 0 تنك

 4*١ نييعم نب ىيحن ثعمس ام :,

 اونوكم مل ام هللا .نم مهل ادبو » اهرسفو ةيبآلا هك أرق

 6 تانسح اهنأ نونظ. اوناك لامعأب هللا اوقل : لاق ٠ »ب © نوبستحب

 نم : دمحم وبأ يمانيلا يمورلا نب هللا دبع هل لاقف « تائيس ىه اذإف
 نيسح“ فذحف ضايع نب ليضف نع ءاملعلا ضعب هركذ : لاقف ؟ اهرستن كا

 يناكرول ١ 1١ ةاتشنح : لوقي هتعمس : .لاق « نيعم نب ىيح, نع « دمحم نبا

 نب نيسح ناكو « هرسفي ضايع نب ليضف تعمس : لاق نارمع وبأ
 ٠ سلجملا كلذ يف ًارضاح دمحم

 نع © (+) دواد وبأ انتادح : لاق نيعءم نإ ىيح انئدح أ ١1غ ٠+

 : لاق ةرسيم نب كلملا دبع نع ةبعش

 وسيآ ٠ نمحرلا دبع ليقو ةبدعج ليقو ةرملض نب ضايع نب سنأ وه )١(

 هنعو « ةورع نب ماشهو ناسيك نب حلاص نع ىور ٠ يندملا يثيللا ةرمض

 بيذهتلا بيذلقهت ٠ ه ١488 ةنس تام ٠ ليتح نب دمحأو بهو نبا

 ضيق

 519 مقرب رركم (1)

 27 /رسزلا 54 5

 يروثلاو ةبعش:ئنع ىور . ظفاحلا يرصبلا يسلايطلا دواد نب ناميلس وه (5)

 بيذهت ٠ ه ٠١ ةنس يفوت 2 ينيدملا نب يلعو دمحأ مامالا هةنع ىورو

 ١/2 بيذهتلا



 » 50 يزرلاب هبقل 4 ربيج نب كيعس :نِم ريسفهتلا ىرئاحضلا دخأ اننا

 نب » نمحرلا دبغ انثدح : لاق نيعم نب ىيحي انثدح 0١
 كالا 5 لاق ةرسم نب .ميهاريإ نع « ملمسم : نب ملمحم نع © يدهم

 قاحسإ.وبأ انثدنخ“ : لاق نيم نب ىيحب انئلح ب 4١؟

 نب كلام نع « لسجنر نع.« كر ابلا نبا انئالح -: لاسسق («4) يناقلاطلا

 عم + 2 عل حابس 3 هلال : لاق رانيد

 3 : تلق « بلقلا توم : لاقف ؟ ملاعلا"ةبوقع نع (هر'نسحلا تلآس

 * ةرخآلا لمعي ايندلا بلل : لاق ؟ بلقلا توم امو
35 

 تكسمخحم وبآ لاقي« مساقلاب وبا < يلالملا محا قم ند كاحشلا وه 1(

 بيذهت ٠ اه ٠ 3 ةنس تام سابع نباو سمع نبا نع ىور « يناسارخلا

 21/5 .بيزهتلا

 شماه يف ءاجو.«.هعضوم انهاه ». : ةقرولا شماه يف ءاجو طخ اهقوف (؟)

 . « خؤم» : ١81 مقر نيخلا

 ليقو 2 يربنعلا نمحرلا ديع نب ناسح ند يدهم ننس نمحرلا ددع وه قرف

 ىور  ملعلا مامالا ظفاحلا يؤلؤللا يّرصبلا ديعس وبأ مهالوم يدزألا

 نباو ةمثيخ .وبأ هنعو « ناطقلا نارمعو يكملا عفان نب ميهاربا نع

 نيسحلاو ٠ ليتح نب دمحأ هنعو «ء ةنييع نياو ناميلس نب رستعم نع ىور

 ١٠١/١ بيذهتلا بيذهت : ١6" ةنس تام +٠ ىخلبلا دمحم نبا

 ٠ يرصبلا ينعي (5)



 نب ديزي انثدح : لاتق ١) شادخ_ نب د. لاخ .انثدح - 14©

 :لاق عيراز

 ةقبطم رةساركب 00 شايع يبأ نب نابأ ىلإ ءاج جيرج نبا تيأر

 * معن : : لاقف ؟ كنع اذه يورأ : هل لاقذ

 « مو ةدئاز يبأ نبا انثدح : لاببق نيعم نب ىيحب انئلح ب | ١44

 لاق شدعألا نع

 هؤنم يف فرعتل 4 كنإ : : لاق يلدوعي يلزنم ”ميهاربإ ”ىلع ل اخد

 ٠ ميظعب نيتيرقلا نم وه ام هنأ

 نع « ةماسأ وبأ امدح »+ لاق نيعم نب ىبحي انئدح 6١ه ْ

 كا 8 02 اخ ا ا 1 م :لاق ةمعألا

 « كلذ يف ةيثيخ هل لاقف طالخألاو ءافرثعلا عم سلجب ميهاربإ ناك

 ءاوؤاش امي نوثدحتيو انئش امب ثدحتنف مهيلإ سلجن نأ انيلع امو:لاقف

 نع « 4 يم نبا انثدح : . لاق نيرم نب ىبحي اتثلح احا

 دجو نم. ..ديعسلاف 4 نرقلا فا لكيتلاك ةمايقلا موب مادقألا

 اه ًاعضوم هيمدقل

 86/1 بيذهتلا بيذهت 1(

 9/١ ٠ بيذهتلا بيذهت (؟9

 يفوكلا ديعس وبأ 2 يعذداو لا: .ين ذادمهلا: ةدئاز .يبأ نب: ايوكاز ند -ىيحي وه 2

 انياو نيعم نب..ئيحيو دمحأ مامالا هنعو نوع نباز « .شمعألا نع ىور

 5١8/١١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه01817 ةنس تام + ةبيش يبأ

 6١ مقر ربخلا ةيشاح ىظنا (5)



 نع ؛ () ةيواعم يبأ نع ركذي نيعم نب ىيحي تعمس س 107
 : لاق 5 دانزلا يبأ نع « شمعألا

 ءبيسملا نب ديعسو «ريبزلا نب ةورع : ةعبرأ ةنيدملا لهأ ءاهتف ناك

 1 ش ء ناورم نب كلملا دبعو « بيؤذ نب ةصيبقو

 هتعيس/1 58// يعمصألا :: لوقي نيعم نب ىيحب تعبس اد 144

 : لوقي » اكامس تعمس : لاق ةيعش تعمس : لاق هركاذد

 و هوفركأ ام: ”لوقيإ مهفيصوثبكشتح امأ

 لضفلا نب ةسلس انثدح : لاق نيعم نب ىيحب انثدح ١

 : لاق مر قاحسإ نب دمحف نع < ؛ه) شربألا

 ءيفوكلا ريرضلا ةيواعم وبأ مهالوم يدعسلا يميمتلا مزاخ نب دمحم وه ())

 1 زيمت  نباو ليتح نب دمحأ ةئعو « نئنعألاو لوحألا مصاع نع ىور

 يباب فورعملا يندملا نمحرلا دبع وبأ « يشرقلا ناوكذ نب هللا دبع وه (1)

 نباو ناسيك نب حلاص هنعو ,ء دعس تنب ةشئاعو سنا نع ىور « دانزلا

 : 5م بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١7٠١ ةنس تام ٠ ةيكلم يبأ

 رياج نع.ىور + يفوكلا ةريفملا وبأ ٠ يركبلا يلهذلا برح نب كامس وه (9)

 711/4 بيذهتلا بيذهت

 قرزألا هللا دبع وبأ مهالوم ٠ يراصنألا نشربألا لبخفلا نب ةملس (ه)

 هقسويو « نيعم نبأ هتعو * ةمثيخ يبأو يروثدلا نع ىور ٠ يرلا يضاق

 ١69/5 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١5٠ ةنس تام ٠ ناطقلا ىسوم نبا

 ءركب وبأ « يندملا ناموك لاقيو « رايخ نيب راسي نب قاحسا نب دمحم وه (5)

 لالالا



 هفكلا )5 جلع ناكو فوصلا سبيل قلل هللا دبع نب ملاس تأر كا

 ٠ هديب جلاع ناكو
 * ©) شربألا ةملس انثدح : لاق نيعم نب' ىيحب انثدح ب ١هء

 015 9 قاحسإ نب دمحم نع

 . ةيددحلا هيلع يلتف هب قلطنيف ىبصنا

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ا 6١

 ةملس يبأ : نيرذه نم مدقأ نيخيش قاحسإ نب دمحمل تيأرام
 ٠ هللا دبع نب ملاسو نمحرلا دبع نْبا

 ءايركز وبأ انثدح : لاق ) رشبم نب شيبتح ىنثدح 16

 هنعو «ء :بيسم ا نباو ًاسنأ ىأر . مهالوم يبلطملا هللا ديع ىبأ لاقيو

 50/4 : بيذهتلا بيذهت * ه 6١؟ ةنس تام « نانايفسلاو ةبعش

 دبع وبأ لاقيو سع وبأ « يودعلا باطخلان ب سمع نب هللا دبع نب ملاس (١

 ناسيك نب حلاص هنعو ء ةريره يبأو هيبأ نع ىور « هيقفلا يتدملا هللا

 551/1١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه ٠١5 ةنس تام ليوطلا ديمحو

 ٠ جلع/ ناسللا ٠ ديدش بلصل كك : ”جتاعلا يق

 ١59 مقر ىبخلا ةيشاح ىظنا (5و#")

 هتينك همسأ ليقو « يندملا يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ (60)

 ريبزلا نب ةورعو سمع هنبا هنعو ٠ ةحلطو نافع ني نامثع نع ىور

 ١١2/١1 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 944 ةنس تام

 ىيسولعلا هيقفلا هللا دبع وبأ يفقثلا دمحم نب دمحأ نب رشبم ني شيبح (5)

 ةنس تام ٠ هجام نبا هنعو + نيعم ني ىيحيو بدؤملا سنوي نع ىور

 5/7 بيذهتلا بي ذهت "* اه ارا

 د اال#



 نب دبمحم نع « شربألا ةملس انثدح : لاق - نيعم نب ىئيحي ينعي ب

 : لاق قاحسإ

 ٠ :ناركسلا قالط زيجي ال_رمنحلا ىلع () نامثع نب نابأ.تعمس. ٠

 ء 05 نيكشم نب مالس : لوقي نيعم نب ىيحي تعمسو ١ هج

 : لاق هنأ نسحلا نع « يعازخلا تاخلطلا ةحلط نب هللا دبع نب نارنع نع

 : يؤرهلا مّيهاربإ هل لاقف « ةدتح ذيبنلا نم ركس نم“ ىلع سيل
 0 - ٠ م شا“ركلا ملسم : لاقف ؟ مالس نع كربخأ نم

 نع « (؛) ةنّواعم وبأ انثدخ : لاق نيعم نب ىيحب انثدخ بس 4

 ش ا فس اناا دج نع هيأ نع « درع نب اد

 8 .٠ ءاوشلا لبق ديرتلاب نوؤدس نيبذلا قارعلا لهأ نم

 لق يش نع هجاجع نع ركذي يسانب يني تحس 6

 يذلا صفقلا لمق ام ”معْسش اي يل لوقي برح نب كامس ناك

 »١( تباث نب ديزو هيبأ نع ىور 2 ديعس وبأ « نافع نب نامثع نب نابأ ,
 ةنس تام *يرهزلاو نيزعلادبع نب سمعو نمحرلا دبع ةئبا هنعو ١٠١6ه

 بيذهتلا بيذهت ١/ 417ش ش

 ينانبلا تباث نع ىور ٠ حود وبأ 2 يدزأل آلا ةعيبر نب نيكسم نب مالس (؟)

 تام ٠ ميعن وبأو يسلايطلاو ٠ ناطقلا ىيحي هنعو « يرصبلا نسحلاو

 787/4 بيذهتلا بيذهت ٠ ها 17717 ةنس

 لاقيو ماحشلا ورمع وبأ « ميهاربإ نب ملسم وهو ةبض لصألا يف اهقوف (5)
 نيعم نبا هنعو يئاوتسدلا ماشهو ةبعش نع ىور ديهأرف ىلوم « باصقلا

 ١8/4 ليدعتلاو حرجلا ٠ ىيحي نب دمحمو

 ١41 مقرلا ةيشاح ىظنا (غ)

 اس الك دل



 ٠ (١ز: نعشلاو وحنلا بلطي هفرع ناك دقو : لاق ؟ وحنلاو رعشلا هيف

 ناك فيك عيكو هل لئيقو نيعم نب ىيحب تعمس : لاق ١5

 1 : 0 ' ٠ اهظنحي ناك « ديج : لاق ؟ هلظظفح ناك

 ؟ مهي اك فيك لق طا اس لاق ؟ هظفح ناك فيك

 ناك فيك ةئيبع نب :اهل ليقو نيعم نب ىيحي تحسس هدأ ْ

 ند: بتك قع نش قايم رف اسي يشمل د ا

 ناك فيك م ةسف 4 لق يمل نب ىيحب تعمس ب 6

 4 دادغسب لو ةرضلاب "طق ًاثادح مهيلع لمأ ام « *ةءارق لاق ؟ مهثدحي

 ٠ مهلك اهنوخسنيف نوموقي مث « رظني ال
 : 517151 مقر ء 13526”: ١615/17 نيعم نبال خيراتلا نظنا )١(

 نب نابأ نع ىور 2 يرصبلا ماطسب وبأ .. يدزألا جاجحلا.نب ةيعش ىه (!1)

 ها١1١ :ةنس تام ٠ نوريثك هنعو يدوثلا ناينسو يربقملا ديعسو بلغت

 تلق ساو ةئيدم قرش نم ةيرق + زو كسلا ف علا : زول 2م

 . زاودح / نادليلا

 الث



 ١ نافعف : نيعم محملأ ليق سل  0١لاق ؟ ظافلأ هدنع ناك 2
 نأ ىذ

 ٠ ريعت هش يق هياتك تيأر لق

 : لق :هخسات يني لإبذأ م  ممسأ تنك يتيب يف الإ لق يبدح

 : لاق « نييفلأ نم وحن ءاوسلا نم بيرق نايفسو ةيعش نم يعامسو

 00 نيثيدح الإ يدهم نب نمحرلا كبع عم نايفس نم .تعمس .اعو

 نع ديعس نب يبحي, بتك نيأف : نينعم نب ىيحيل ليق . 1١١

 ٠ ةكمو ةرصبلاو ةفوكلاب عضوم ريغ يف : لاق ؟نايفس

 ةةبعش نع بتك نأ () جاجحف : ٍنيعم نب ىيحيل لنيق 2

 ٠ ةرصيلابو دادغمب : - لاق

 ٠ دادغبب : لاق ؟ مد رضنلا وبأف : نيعم نب ىيحيل ليق ل 8

 هباحصأآ موقيو ةوك نم هسأر علطب مث ةفرغ يف سلجي بئذ يبأ نبا

 )١( مقر ريخلا ةيشاح رظنتا ٠١4

 ) )1١مقر نيخلا رظنا 71

 ءيدادغيلا رضنلا وبأ « يثيللا مسقم نب ملسم نب مساقلا نب مشاه وه زف

 .ليدح نيب دمحأ هنع ىور + دادغبب ىبأ ام عيمج ةبهش نم عمس ظفاحلا

 2/11 بيذهتلا بيذهت ٠ اه ٠١6 ةنس تام ٠ نيعم نباو

 وابأ 5 بُئذ يبأآ ْنِد ثراحلا نب ةريغملا نب نمحرلا ديع ند دمحم وه ع

 دبيعسو يروثلا هنعو 2 يربقملا ديعسو يرهزأا نع ىور . يندمألا ثراحلا

 "5 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 6١م دنس تأم ٠ ناطقلا

5 



 : جاجح لاق ؛« نوعمسيو مهيلع ًارقيف هئاذحب ماكبحلل دامر يف .ثيدحلا

 ينعدي ال ناكف « هيلع اهآرقأف هيلإ بهذأ مث هخشناف انيلع أرقي ناك

 ا ٠ اهفلخ هحلصاف ةناوطسا ىلإ موقأ ىتح حاص]

 ؟ هعامس فيك نوراه نب دنزيف : نيعم نب ىيحيل ليق ل ٠00

 : لاق 4 انثدحو بند يبأ نبأ ينثدح : لوقي ناك : لاق /ب 50
 ل

 ٠ اذكم 3 ىانلا عامس لثم ةعاشسم

 هعابس فيك 0: دعجلا نب يلعف : نيعم نب ىيحيل ليق )"ه 1

 ٠ قلعُي ناك هنأ معز : لاق ؟ ظافلأ هدنعو هنع طبض دق ةيعش نم

 : لوقيإ نيعم نب ىيحي تعمسوب س 154
 مهيلع هؤرقن'ناكف « هدنع نوحلصي مهعدب ال ١ كزابملا نبا ناك

 نب نسحلا نب ىلع ناكو « اسيج اهنوطبضي الو ةعبرأو ةثالثو نيت ره

 1 ٠ اهطبنض دق نوكي نأ هبنشي ) قيقش

 : لوقي ىرخ خأ ةرم نيعم نإ ىيحب تعمسوا ل ابو

 ةنس تام نيعم نب ىيحيو دمحأ هتعو ء يروثلاو ةيعش نع ىور

 8 بيذهت ءاه 5٠

 نمحرلا دبع ويأ « ينميمتلا يلظنحلا حضاو نب كرابملا نب هللا ديع وه (41)

 2« يروشلاو شمعألاو نوع نيباو .يميتلا ناميلس نع ىؤز + يزورملا

 5«©ظ1/ بيذهتلا بيذهت *ه )١8 ةنس تام٠نيعم نباو ةنييع نبا هنعو

 يزورملا نمحرلا ديع وبأ « يدبعلا رانيد نب قيقش نب نسحلا ند 4 رق

 مامالاو يرابخبلا هنع ىورو ناسمهط نياو كراسملا نبا نع .ىو

 ضلال بيذهتلا بيذهت ٠ ه:1ال ةنس تام ٠ نيعم نياو دمحأ

 سلال



 اولا يلح حاس ولا تيت يني كاسمأ ياك مياسأ تيغذ

 ٠ رتسسعلا نم نوكي ام دشأ اذهو : نيعم نب ىيحب لاق

 انيلع أرق مد جاجح ينعي « لاقو : نيعم نب ىيحي لاق ١

 تمق مث « ه1 6 ه1: :تاقف يلع شوشتف سلجم ايف دامح“ باتك 9 ةبمش

 لوب هب ام هللاو ال : ةبغش لاف سلجملا نم تجرخف ٠ ٠ لوبأ :

 7 تن" . هبا يف رب حرخ هنكلو

 ةريثم نع + "0 ريرج انئدح : لاق نيعن نب ىيحب انثدخو م نهم ١

 00 -: سبق نبا فتحألا لاق : -لإ5

 لجر لاقق « كلذ ددري“ لعجو « .يسرض نم ةليللا آرهاس تب دقل

 دحأ لإ اهتوكش

 : ا ةريغم لاق : لوبي نيم نب ىيحي تعمسأ ل 1#

 ؛ ىيحيل ليقف « 0 يخبسلا دقرف: هر . ميهاربإ ىلع انلد نم لوأ

 *ء معق : : لاق ؟ريرج ءاذه نم

 7 مقر ريخلا ىلع قيلعتلا رظنا (1)

 ١5١ مقر .يغلا ىلع قيلعتلا ىظنا (5)

 6٠ مقر نيخلا ىلع قيلعتلا نظنا (*)

 نع ىتور «٠ هيقفلا يفوكلا ماشه وبأ مهالوم يبضلا مسقم نب ةريغم ود ١

 - ه 1١85 ةنس تام ٠ يروثلاو ةبعش هنعو « يمغنلا ميه ارباو هيبأ

 759/9٠١. بيذهتلا بيذهت

 .٠ يعخنلا ميهاريأ وره )2(

 « يبج نب ديعسو سنآ نع ىور - يرصبلا يخبسلا بوقحي نب دقرف ()

 5717/4 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١19 ةنس تام ٠ مامهو نادامحلا هنعو

 5 ل



 انآ : 0١ ريرج لاق: لوقي نيم نب ىبحي تعمسس 04

 : لوشن هتعممم

 مويلا انئج دق مث « اهذخآ نأ تينأف نيبفلأ يف ءارثقلا يف تبتثك

 20 ةيواعم نب.ريهزل ليق : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس د اع

 ٠ ١ . ادم رم“ لزي ملو هفرعأ معن: لاق ؟ هفرعت مر ةدمئاز

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس دل 306

 ملعأ انأل (؛) ةريغم نع نوثدحب موق ىلإ سلجأ تنك : ريرج لاق

 0 ام 0 7 ٠" طق ايدخ يدنع نأ اوملع امف مهنم ةريغم ثيردحب“

 نع « ريرج انثلدح : لاق نيعم نب ىيحب انثكحو ا
 :: لاق (؛) ةريعم

 6١ ٠ ةريبه نب ةدعج الإ ةفوكلاب معطي نأ ةيواعم ىهن

 ربخلا ىظنا ٠ يبضلا لمرق نب دْيمحلا ادبغ نب .سيرج نيعم نبا خيش وه )١(
 ش . 60 مقر

 شمعألا نع ىور يقوكلا ةمئيخ وبأ 3 جنيد نب ةيواعم نم ريهز (

 ةنس تأم ٠ مدآ نب ىيحيو ناطقلاو يدهم نيا هنعو برح "نب كامسو

 نكي بيذهتلا بيذهت * ه ١

 شمعألاو ةورع نب ماشه نع ىور ٠ يفوكلا يفقثلا ةمادق نب ةدئاز (9

 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١17 ةنس تام ٠ ةنييع نباو كرابملا نبا هتعو

 1 نيكل

 ١ا/لال مقر .نيخلا ىلع قيلعتلا ظنا (4)

 بيذهتلا بياذهت * دحاو ثيدح هيل يباحص يوك يعجشألا ةريبه نب ةدعج )2

 م/7

 الكل



 يذلا 0-0( دوسألا. وبأ : لو نيرعم نب ىيحب تعبمس ا 1/4

 ١١( ٠ نمحرلا دبع نب دمحم « ةعبهل نبيا هنع ثدح

 مسا نع او م توتا نيصم نب ب د تعمس اس

 نب رضنلا :  ةعيمل نبا نع ثدحي يذلا يرصملا دوسألا ىب 1

 ٠ 00 رابجلا دبع

 مسا | نع هتلأسو # 2 .لوقي نيعم نب ئيحي تمس ل

 ٠ () حاضولا يبأ نب ماسم نب كمحم : : لاقف «  بدؤملا ديعس يبأ

 صوحألا يبأ مسا نع هتلأسو نيعم .نب ىبحي تعمبب ب

 كلام نب.فوع : لابقف دوعسم نب هللا دهيع بحاص ى رمكشتجلا

 ٠ ير ةلضن نبا

 دوسالا وبآ © لقون نب دوسالا نب لقفون نب نمحرلا بدع نب دمحم وه )١(

 . ةعيهل نياو يرهزلا هنعو , نيسحلا نب يلعو ةورع نع ىور ء يندملا

 ,.”50/4 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١١1 ةنس تام

 لآ ىلوم يرصملا دوسألا وبآ « يدارىملا ريصن نيب رابجلا بيع ني ريطنلا 4(؟)

 دمحأ هنعو « ةلاضف نب لضفملاو ةعيهل نبا نع ىور ٠ سايا نب ريثك

 بيذ تت ٠ ه ١4" ةنس تام ٠ نيعم نب ىيحيو يرصملا حلاص .نبا

 ءءء/٠ بيذهتلا

 هنعو٠ شمعألاو ةورع نب ماشه نع ىور ٠ دادغب ليزن « يرزجلا بدؤملا

 بيذهت ٠ ئداهلا ىسوم ةفالخ يف تام ٠ يدهم نباو ناسح نب ىيحي

 22/4 بيذهتلا

 نع ىور - يقوكلا صوحألا وبأ ٠ يمتشنجلا ةلئضت نب كلام نب فوع (5)

 ١/4 بيذهتلا بيذهت * دوعسم نياو ىلع نعو هةهيحص هلو هيبآ

 اس معالم



 نب نعم نب .ةدئاز نب مايه : همسا ينعملا ٍديلولا وبأ ب 1م

 ٠ كلذ ركذي نيعم نب ىيحب تعبس ء ةدئاز '

 8 0( ةكناعلا يبأ نإ ناسمثع همسا صاقلا .ضفح ونبأ اد مخ

 ٠ كلذ ركذي نييعم نب ىيحب ثتعمس

 دلاخ همسا « عئيتب#رلا نغ ثدحب ينّدملا نيسحلا وبآ -
 ركذي نيعم نب ىبحي تعمس ء 0: ناوكذ نبا

 0 ٠ ١ كلذ

 يذلا عقاولا يأ نع لئسو .نيبعم ب يحب, ثعمشس سمس مخه

 ش . دلااسإ ب يروثلا هنع ىور كلام نب ٍريهز : هل لاقي

 ٠ مر راو زر بح : + لاقف ؟ همسا ام ةمامآ يبأ

 هنع ثدحي يذلا ماطسب يبأ نع نيعم نب ىيحي تلأس | 147

 نب ديلولا هنعو *« يسنعلا ءيناه نب ريمعو جالجللا نب دلاخ نع ىور

 . لضتفملا نب رشبو ةملس نب دامح هنعو « ىرغصلا ءادردلا مأو

 2. يرسقلا دلاخ ىلوم عفان ليقو روزحلا نب ديعس ليقو نوزح همسا ليق (19)

 بيذهت ٠ .ءادودلا مأو كلام نب سنأو يلهايلا ةمامأ يبآ نع ىور

 ْ 11/117 بيذهتلا

 هادم 530



 ؟همسأ : هل تلق « فوك خبش ةقث : لاقف « 0) يرازفلا ةيبواعم نب ناورم

 * (؟) نمحرل !١ ديع نب ىيحت : لاك

وألا نيكبسم يبأ نع نوعم نب ىيحي تلأس امه
 : لاقف يد

 * 0 ةرثحلا : لاق ؟ همسا : تلقف « هقث

اقف ينابيشلا ورمتع يبأ مسا نع انيعم نإ ىبحي تلأس س3 ليا
 :ل

بويأ يبأ مسا نع نعم نب ىيحي تلأس #1
 (ه» يكتعلا 

 : لاقف:ورمتع نب /اكهر/ هلل دبع "نع ثدحتي « ةداتق هنع ثدحي يذلا

 ٠ معن : لاق ؟ وه يرصب : تلق كلام نب ىيحب ٠ روهشم

يبأل ةراج ناك : لابقق ةيمش هنع ثدصح « ةيالق يبأ نع
 ناك « ةبالق 

 ٠ يلع هل لاقت

 كم

(0) 

 قف

(2) 

 ةكم نكس + لففاحلا يفوكلا هللا دبع وبأ « يرازفلا ةيواعم نب نتاورم

 2 لوحألا مصاعو يميتلا ناميلسو ليوطلا ديمح نع ىنور ٠ قشمدو

 «كاحضلا نع ىور « ماطسب وبأ يميمتلا يديعسلا نمحرلا دبع نب ىيحي

 1١/ملسمل ىنكلا ٠ ةيواعم نب ناورم هنع ىور

 بيذهتلا بيذهت ٠ يروثلا هنع ىور ٠ يدوألا نيكسم نب .صحلا وه

 مف
 يبأو دوعسم نبا نع ىور « يقركلا ينابيشلا ورمع وبأ 0 سايآ نب دعس

 كايلي بيذهتلا بيذهت ٠١ هاو ةنس يفوت 0 يرديلا دوةعسم

 هب م6



 ثدحبي ورمتع نب دواد : هل ليقو نيعم نب ىبحب تعمس - 9
 هيقل قللز ناسح نش كرايم وه لاق ءانطع نع هلل دبع يبأ كرابم ن

 ٠ + أب هب سيلو يرصب وهو ةكسب

 لاله : : لاقف لالظ يبأ مسا نع نيعم نب ىيحب, تلأس م 0 :

 : لاقف نيديبثعلا يبأ مسا نع نيعم نب ىبحي تلأس 4
 1 ٠ روهشم يريبثنلا 0 ةرثبتس نب ةيواعم

 «؛» يجانلا قيدصلا يبآ مسا نع نيعم نب ىيحي تلأس # وه

 . !٠ يردأال : لاق ؛ ورمع نبا : تلق «ء ركش : لاقف

 : لاقق ليلسلا يبأ مسا نع نيعم نب ىيحب تلأس 1

 * 0) يق نب بيرتض

 . عيكوو يزوثلا ه هنع ىورو عقانو نسحلاو ءاطع نع ىور .

 , قاقيو نوميم ةيبآ ساو « كلام يآ نيا ايو ب لذاه أ نب كم )0

 ىور ٠ ىمعألا يرصبلا يلمسقلا لالبلغ وبأ ديزي لاقيو ديوسو

 بيذهت نوراه نب ديزيو ةملس نب دامح هنعو ٠ كلام نب سنأ نع

 484/١١ بيذهتلا

 ىسعألا ققوكلا نيديبعلا وبأ يرماعلا يئاوسلا نيصح نب 5 ريس نب ةيواعم 2

 « اه 4مل ةنس تام « « يعيبسلا قاحسا وبأ هتعو * توعسم نبا نع ىور

 5١5/٠١١ بيدهتلا بيذهت

 نبا نع ىور 2 يجانلا قيدصلا وبأ سيق نبا ليقو ورمع نب كب وه (4)

 ةنس تام ٠ لوحألا مصاعو ةداتق هئعو "© ةشئاعو ديعس يبآو ورمع

 21/1 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 4

 يبأو رذ يبأ نع لسرأ « يريرجلا يسيقلا ليلسلا وبأ : يبقن نب بيوض (6َر

 :م/ء بيذهتلا بيذهت ٠ سايع نباو ةريره

 سلما ل



 : لاقف .يدراطعلا ءاجر يبأ مسا نع نيعم نب ىبجسي تلأس دس ا1ؤإ/

 0 . ها )١( ٠ ميت نب نارمع

 بحاص يرافغلا كلام َيِبأ مسا نع نيعم نب ىيحب تلأس ١54

 ٠ (5) تاوزغ : لاقت : .لاقف ءالهو نييصلح .هنع ثدخي ميايألا د نزيسفتلا

 ذاك امة تك نم يلا يس اسنإف 00 يلجملا دي نب نسح هسا

 3 ٠ فاوطلا لاقد ناكو كوطب

 هسا يقرلا حيللا وبأ :  لوقي نعم نب ىيحي تعمس سا +

 سال 2-7500 52035 واهو رمثع نب نسخلا

 ينهثجلا روصنم وبأ : لوقي نعم نب ىيحي تعمس ل

 ءاسصجر ويأ 2 هللا ديع نبا لاقيو ميت نبا لاقيو ناحمللام نب نأرمع 3(

 يلعو رمع نع ىورو هري ملو يبنلا نمز كردأ * يرصبلا يدراطعلا

 ١1ء- -/4 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١٠ال ةنس تام ٠ نيصح ند نارمعو

 نياو رساي نب زامع نع ىور « ينوكلا يراقغفلا كلام وبأ 2 ناوزغ :(؟)

 5105/4 بيذهتلا بيذهت ٠ سابع

 حيجن نب هللا دبع هنعو دوعسم نبأ نع ىور ٠ ىلجعلا ديزي نب نسحلا (8)

 ش 714/17 بيذهتلا بيذهت

 حيلملا وبأ مهالوم يرازفلا ىيحي نب ورمع نبا لاقيو نمع نب. نسح'!2 (غ)

 هللادبعو كرابملا نبا هنعو « يرهزلاو نارهم نب نوميم. نع ىور ٠ يقرلا

 ىنكلا ٠ يروثلا هنعو ٠ ميهاربا نع ىور ٠ ينهجلا نوميم روصتم وبأ (.2)

 سه 658 ب



 راطعلا ىتعملا ىبأ نع ةثلاآسو  نتتعف نب ىقيح تكعمس دل 5«

 ؟ ةبعش هنع ثدح يذلا قه :"”تنللق ؛ 27 راطغلا ىيح, : لاقف ؟ وه

 1 1 .معن:لاق

 نب ديعس سبنعلا وبأ : لوقي نيعم نب ىيحي تعمش ب 6ع

 ورمع سينعلا وبأو : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ل 84
 ٠ء (5) ناورم نيا

 ديزي هنسا مارتهملا وبآ : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس ب 6

 « (غ4) نايفس نبأ

 نب ديعس نع ىور ٠ يفوكلا راطعلا ىلعملا وبأ يدضلا نوميم نب ىيحي (0

 ءه ١17 ةنس تام ٠ ةيلع نبإو ٠ ةيعش هنعو « يعخنلا ميهارباو ريبج

 597/١١ بيذهتلا بيذهت

 نع ىور ٠ يفوكلا يئالملا سينعلا وبأ « يميتلا ديبع نب ريثك نب ديعس
 بيذهت + يومألا ديعس نب ىيحيو عيكو هنعو ء دمحم نب مساقلاو هيبأ

 77/4 بيذهتلا

 ىور ناورم نب ورمع همساأ ٠ دطسوألا وهو يعغنلا يفوكلا .سبتعلا وبأ

 بيذهت ٠ عيكوو ثايغ نب صفح هنعو يبعشلاو لئاو يباو هيبأ نع

 ش ١49/1١1 بيذهتلا

 نايس نب نمحرلا دبع ليقو ديزي همسأ * يرصبلا يميمتلا مزهملا وبأ

 1 بيذهتلا بيذهت . ةيعش هنعو ةريره يبأ نع ىور

 3 ان



 ٠6 همسا نايفس وبأ : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس س ١"
 ةكم لهآ نم عفان نب ةحاط ٠ |

 نب ةملسم ةنوميم وبأ : لوقي نعم نب ىيحي تعمس ب هال
 ٠ (0) ةبعش هنع يوري نونجم

 وه © نازيم حلاص معبأ : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس س ٠0

 0 ٠ يميتلا هنع ىور يذلا

 ش :: لوقيإ نيعم نب ىينخي تعمس م <88

 ٠ ناوكذ (هر لهس وبأ وه شنعألا هنع ىور-يذلا (؛) حلاص وبأ

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس - ٠

 ل نعو « + ناهام .نع ء هتلاخ .يبأ نب ليعامسإ ىور

 نايفس وبأ مهالوم يشرقلا عفان نب ةحلط وهو ٠ ةبض لصألا يف اهقوف )١(
 ٠ سابع نباو هللا دبع نب سباج نع ىور فاكسالا يكملا لاقيو يطساولا

 .,<ت06ص بيذهتلا بيذهت ٠ شمعألا هنعو

 !677/١1" بيذهتلا بيذهت ىظنا (؟)

 يميتلا ناميلس هنعو سابع نبا نع ىور ٠ حلاص وبآ « يزضيلا نازيم (9)
 نايل بيذهتلا بيذهت

 هنبا نأ - نيعم نبا خيراتو حرجلاو بيذهتلا يفو ٠ لصألا يف درو !اذكه (6)

 " ليهس

 ةملس مأو سايع نبا نع ىور 2 دبياعلا روعالا يقوكلا يفنحلا ناه ام (1)

 ١9/٠١ بيذهتلا بيذهت ٠ حلاص وبآ : ناهام : دمحأ مامالا لاقو

 نع ىور ٠ بلاط يبأ تنب ءيناه مآ ىلوم حلاص وبأ « ناذاب لاقيو )ع7

 بيذهت ٠ يدسلاو شمعألا هتعو ٠ ةريره يبأو سابع نباو يلع

 , 95/17 يبالودلل ىنكلاو 4١5/١ ٠ بيذهتلا
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 ٠» نانثا امه

 : لوقي نيعم نب ىيحب, تعمس 35 5

 .(ةيوليق ة حلاص يبأ نع # م ريثك يبأ نبا ينعب # ىيحد ىور
 : لوقب نيعم نب ىيحب, تعمس دل 51

 + (9) عيفتن هبسا بينانثبل ينعيس تباث هنع ثدحب يذلا مفار وبأ

  يروثلا ينعببس نايفس هل ليقو نيعم نب يحب تعمس ل 51

 + (4) سابإ نبأ ينعي ء ءاقو لاقف ؟ديزي وبأ نم ديزي يبأ نع ثدح

 يروثلا ينعي نايفس:هل ليقو نيعم نب يحب تعمس سن 4

 0 اا ٠ مر فوك ةزسيم مزاخ-وبأ : لاقف مزاخ يب نع

 : لاقف ء ءابهصلا يبأ مسا نع نيم نب ىبحي تاأس - 6

 '* جل ا 0 اا ٠ ٠ : ١ 00 ميشأ نب ةلص

 )١( مقر ىبخنا ةيشاح ظنا 4

 ) )5هم /ملسمل ىتكلا

 ةرصبلا ليزن « يندملا عفار وبأ « غئاصلا عفار نبي عيفن هلل ٠ نع ىور

 ٠ ينانبلا تياثو يرصبلا نسحلا هنعو «٠ يلعو نامثعو سمعو ركب يبأ

 477/٠١ بيذهتلا بيذهت

 ر ٠ يقوكلا ديزي وبأ « ينبجلا لاقيو يبلاولا يدسالا سايا نب ءاقو (5)

 بيذهت ٠ كراسملا نباو يروفثلا هنعو 2« ريدج نب ديعسؤ دهاجم نع

 ١77/١١ بيدهتلا

 تباث نب يدع نبع ىور . يقوكلا مزاخ وبأ « يدهنلا بيدصح ند 6 رسيم 60(

 "م16 بيذهتلا بيذهت . ةيعشو يروثلا هنعو يراصنألا

 | نسحلا هلع ىور ءايهصلا وبأ 2 يودعلا ميشأ ند ةلص ث

 451/4 ليدعتلاو

 ل مال



 يبلا ولا هلاخ يبأ مسا نع نيعم نب ىيحب تلأس 1

 زمرثه : لاق )١( ٠

 : لاقف ينالادلا دلاخ ىبأ نع نيغم نب ىيحبي تلأس +17

 كدمز (٠

نغلا ن ثوراه يبأ مسا نع نيعم نإ ىبحي تلأس # ؟1
 فرق يو

 . ٠ ءالعلا نب ميهاربإ : لاف

 : لاقف يدبعلا نوراقت يبأ مسا نع نيغم نب ىيحي تلآس اس 5
 7٠ رباج نب نيتوُج نب ةرامع وهو «ر نب ونجح نب ةرامع

 يفنحلا ميرم يبأ مسا نع لئسو نوعم نب ىيحي تعبس ب 7

 » (ه) حئيتبتص ند سابإإ : لاَقد

ل ليقو نيعم نب ىيحب تعمس ١+
 ىلا يبأ نع مصاع : ه

 كل د و ع ممم سي مص ميس مس

(1) 

 بيذهتلا بيذهت " ه )ل ةنس تام . ةىد اره ىبأو ةرمس نس ساجو

 م11

 8١/١7 بيذهتلا بيذهت ٠ مصاع هدج مسا لاقيو ةمالس.يبأ نبا

 ١١17 ملسمل ىنكلا

 ديعس يبأ نع ىور + يرصيلا يديعلا نوراه وبآ + نيوج نب ةرامع

 + ه ١١5 ةنس تام ٠ نادامحلاو يروثلا هنعو ٠ رمغ نباو يردخلا

 5١١/1 بيذهتلا بيذهت

 /٠١ ملسمل ىنكلا
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 .نيديس نبأ نتخ ثراخلا نب هللا دبع : لاقف ؟ ديلولا يبأ مسا ءيش يأ

 2ع م0) هتخأ جفز

 ينعأ ب دلاخ يبأ مسا نع نيمعم نب ىيحي تلأسل

 دلاخ يبأ نب ليغامسإ : نيعم نب ىيحب لاقف  دلاخ نبأ نب ليعامسإ ابأ

 ْ 1 ٠ /ب5؟ة/ (0) زمره

 نب سايعلا وبأ انثد « رفعج انثئدح « دمخأ انرتخأ أ مع

 : لاق زرحم

يبأ نع « ةبعش : هل ليقو نيعم نب ىيحب تعمس
 : لاقف ةناحير 

 نع ثدح : هل ليق ٠ ينارغأ خيش « 0 رطم نب هللا دبع « « روهشم

 ٠ معن لاقف ؟ رمثع نبا

 ىعبتلا ثراحلا وبأ : هل تلقو نيعم نإ .ىيحب تعمس ل 8 00

 * (؛) رياجلا ىيحب : لاقف ؟ وه نم

 ٠ سابع نباو ةريره يبأ نعو ءالسرم تلم يبنلا نع ىور ٠ هنتخو

 8١5 ربخلا ةيشاح رنا (9)

 هدر ٠ دايز همسا لاقيو ٠ يرصبلا ةناحير وبأ ,٠ ىطم نب هللا دبع ()

 نب رشبو يبانعالا فوع هنعو ٠ رمع نبا بحصو. سابع نبا نع

 يركبلا يميتلا ربجملا لاقيو « .باجلا ثراحلا نب هللا دبع نب ىيحي (5)

 نب ملاس نع ىور ٠ ءاضعألا سجي ناك يفوكأا ثراصحلا وبآ مهالوم

 8/١ بيذهتلا بي ل43 . نانايفسلاو ةيعش ةهنئغو « دعجلا ىبأ
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 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس ل 6

 ؟اوه فيك : هل تسلق مر ناهام نب ىسيع يزارلا رفمج مبأ
 ةقث : لاق

 : لاقف ؟ ىرتتختبلا يبأ مسا نع نيعم نب ىيحي تلأس # 75
 + (5) نارمع يبأ نب ديعم-

 لاقف ةزمح يبأ نب بيعش ركذو نيعم نب ىبحي تعمس #0

 ٠ م راثيد نب بيعش

 : لوقي نيعم نب ىبحي تعمس س 554

 00 ٠ ١ هد عفاف نب مكحبل ناميلا يب مسا.

 : لوقي نيعم نب ىيحبي تعمس اس 54

 ك0

 ىسيع يب ني ىسيه ةنسأ لاقي مهالوم 6 يميتتلا يزارلا رفعج اقبأ 011
 ىور.لصألا يزورم.ءناهام نب .هللا دبع ىسيع يبأ نب ىسيع ليقو ناهام
 بيذهت ٠ ةبعشو هللا دبع ةتيا هنعو ىنئثمعألاو ليوطلا ديمح نع
 0/7 بيذهتلا

: 

 يفوكلا يئاطلا ىرتخبلا وبآ ء نارمع يبأ نبا وهو زوريف نب ديعس وه -
01١ 

 ليهك نب ةملسو ءاطع هنعو 2 سمع نباو سايع نباو .هيبأ نع ىور -
 ه 417 ةنس تام ٠ بيذهتلا بيذهت 77/4

 ٠ يصمحلا رشي وبأ مهالوم يومألا رانيد همسأو ةزمح يبأ نب بيعش |(!
 ةيقبو هنيأ هنعو ء« ردكتملا نباو دانزلا يبأ نباو يرهزلا نع ىور
 6٠" /غ بيذهتلا بيذهت ٠ءاه 7 ةنس تام ٠ ديلولا نبا

 نياو نيمم نب ىيحي هنعو ٠ نيزعلا دبع نب ديعسو ةزمح ىيبأ نبا
 55١/17 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١١ ةنس تام ٠. لبنح

2 .0.- 



 ناك ءيش. يأ هل تلق « فوطعلا: يبآ نع 6 نوره نإ ديزي ثدح

 لهأ نم لاهنملا .نب 00 حارجلا همسا : نيعم نب ىيحي يل لاقف ؟ همسا

 ٠ © سكلتف ىوسب ةريزؤجنا

 ءامجسلا يبآ مسإ نع لّثسو نيعم نب ىيحي تعمس د 6٠

 / * © بيست نب مره وه : لاقف يملثسلا

 بلاغ يبأ نع لئمو ىرخأ ةرم نيعم نب ىيحي تعمس ل م

 ( ركوزح : : لاق 8 همسا ناك ام : هل ليق ةملس نب دامح هنع ثدح يذلا

 >>( معف : لاق ؟ ةمامرأ نأ بحاص وه : نيعم نب ىيحيل تنق

 يذلا (ه) بلاغ يتبأ نع لئسو نعم نب ىيحي تعمس # مم
 « يروثنتلاو مامه هنع ثدح : لاق ؟ همسا ناك ام مامه .هنع ثدحي

 * ةزانجلا ثيردحب :سنأ نع ثدحب_ يلهايلا عفان : لاقف « يرونتلا هامسو

 ةيمممصملا

 نع ىور « يرئزتجلا فّوطعلا وبأ « سماع ينب ىلوم لاهنملا نب حارجلا (01)
 ليدعتلاو حرجلا ٠ نوراه نب دهزيو ةيقب هنعو « مكحلاو يرهزلا

 01877 مقرب وهو 148/1 نيعم نبال خيراتلا آضيأ ئظناو» 088/5 '

 لصألاينانكه ('؟)

 ورمعو « باطخلا نب سمع نع ىور بيصت نب مره ليقو « مره نبا

 نب ثراحلاو 2 هللا دبع هنيا هنعو * وىمع نب هللا ديعو + صأعلا نبا

 1/1 بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث ينطقرادلا لاق ٠ ةريصح

 0 ١453 مقر ىبخلل ةيشاحلا ىظنا (4)

 عيفار ليقو عفان همسا « يرصبلا طايخلا مهالوم يلهابلا بلاغ وبأ (0)

 ةزانجلا ىلع ةالصلا ف يودعلا دايز نب ءالعلاو كلام نب سنأ نع ىور

 ١91/١1 بيذهتلا بيذهت ٠ ىيحي نب مامه هنع ىورو

 اه 1١



 سابع نيا ىلوم دبعم يبأ مسا نع نيعم نب ىبحي تلأس 5
 *ء مر دقات همسا : لاقف

 ' ٠ و رماع نب طيقتل

 يذلا يدسألا دلاخ يبآ مسا نع نيعم نب ىيحب تلأس # ممم

 ٠ «) يدسألا دلاخ وبأ ديزي « ةقث يوك خيش : لاقف ريغز هنع ثدح

 يذلا رامع يبأ مسا نع لئثسو_نيعم نب ىيحب تعمس # 7م
 + (4) ديمح نب بيكرثع : : لاقف + شمعألا هنع ثدحب

 جلاص نب ىنثملا : هل ليقو لئسو نيعم نب ىيحي تعمس كعمل
 نركب ونبأ هاتثدح « نارهم حلاص وبأ : لاق ؟ وه نم («ه) حلاض يبأ نبل

 نكسي ناك ثيرثح نب ورمعل ىلوم وه : لاقو. شايع نبا ينعي
 ٠ هيبأ نعو هنع ىور « ةريزجلا

 ورمع هنعو هالوم هنع ىور يزاجح , سابغ نبا ىلوم دبعم وبأ ذقان )١(
 ١٠ه ١١85 ةنس تام ٠ ةقث : ةعرز وبأو نيغم ناو دمحأ لاق ءرانيد ني!

 « يليقعلا نيزر وبأ 2 ةربص نب .ماع نب طيقل وهو ةربص نب طيقت )7

 .عيكو هيخأ نبآو مصاع هنبا هنعو ٠ملسو هيلع هللا ىلص يبدلا نع ىور
 عا بيذاهتلا بيدذهت

 5١١1 مقر ريخملا ةيشاحلا بظنا (1)

 ةفيذحو ىلع نع ىور 2 يفوكلا ينهدلا رامع وبآ «٠ ديمح نب بيرع (5)

 لل بينذهتلا بيذهت ٠ رامعو

 هنع ىور ٠. خي يبنلا مداخ ةيرام هتديج نع ىور 2 حلاص نب ىتثملا )0(

 5 ليدعتلاو حرجلا 9. شايع ني ركب وبأ

 هب ةاطان



 : لوقي نيعم نب .ىيحب تعمس # 5
 ٠ 0) رماع : ىسوم يبأ نب ةدرثب يبأ مسا

 | . : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس 58
 نب هللا دبع همسا « هللا دبع نع ثدحي يذلا ءارثعتزلا يبآ مسا

 ٠ 7 يادتبلا ءىناه

 : لوقي نيعم نب ىبحي تعم سال <54 +

 ٠ 05 ورمع نإ وربع نايفس هنع ىور. يذلا ءارعزلا يبأ مسا
 د

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس - <:

 .نإ كلام نب فوعءارعزلا وبأ هنع يور يذلا صوحألا يبأ مسا
 تداثداس : ٠ (4) يمشُجلا ةلثضت

 3 نماع ليقو ثراحلا ةمسأ . هيقفلا يرعشألا ىسوم يبأ ند ةدري وبأ 0(

 هديفحو هدالوأ هنعو 2. ةشئاعو هيبأ نع ىور ٠ هتينك همسأ ليقو

 14/١ ثيذهتلا بيذهت - ”٠١ ةنس تام ٠ ةدرب وبآ

 ءدوعسم نباو سع نع ىور ٠ يدتكلا ينوكلا يدزألا ءيناه ني هللا دبع (؟)

 ليدعتلاو حرجلا 2 11/1 بيذهتلا بيذسعوت ٠ ليهك نب ةملس هنعو

26 

 همع نع ىور يفوكلا يمشجلا كلام نب .ماع نبا لاقيو ورمع نب ورمع (19)
 هنعو © ةقحاللا ةبجرتلا يف مسجرتملا كلام نب فوع : صاوحألا ىبأ

 ١41١ مقر ربخلا ةيشاح رظنأ (4)

 د 6#”



 : لوقيإ نيعم نب ىيحي تعمس # ؟؛م

 * )١( بدنج نب نيصح ينيجلا نايبظ يبأ مسا

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس سس 4

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس 5
 0 « (4) فافثخ نب ناكطح ىم"رمجلا ةيريوجلا ىبأ مسا

 : لوقي نعم نب ىيحي تعمس # 945
 *(0) ثراحلا نب فوع دبع هسا مزاح ىهبأ نب سيق وبأ 5 مزاخ يآ

( 

 هن

(١ 

60) 

 ١891/62 بيذهتلا بيذهت ٠ ةبورع يبأ نب ديعسو ةرسيم نبا

 نايبظ ىبأ « ينيجلا كلام نب يشحو نب ثراحلا نب بدنج نب نيصح

 تام ٠ شيعألاو ليهك نب ةملس هنعو ٠ يلعو سمع نع ىور » قوكلا

 نب بيسملا نع ىوور ٠ يفوكلا يدهنلا ءادوسلا وبأ 0 نارمع ني ورمع

 ٠ نانايفسلاو نمحرلا دبع نب صفح هنعو « نلجم ىبآو , ريخ دبع

 85/4 بيذهتلا بيذهت

 ليثارسا هنعو ٠ سنخألا نب ديزي نب نمو < سابع نبا نع

 591/7 بيذهتلا بيذهت ٠ نانايفسلاو ريهزو

٠. 

 مزاح يبأ نب سيق دنلاو مزاح وبأ 2« ثراحلا دبع نب فوع وهر

 م 855



 : لوقت نيعم نب ىيحب تعمس ل ؟407

 »8 4( ثراحلا نب ةورع ىنادمهلا ةورف ىبأ مسأ

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس - 5م

 : لوقن نيعم نب: ئيخب تعمس س 74و

 08 ١ يسمجألا ذئاع نب سيق همسا لهاك وبأ

 .: لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ل 0و

 «.(غ) نادفآأو ةمسأ يدبعلا روفعت وبأ

 : لوقي نيعم نب ىيحبي تعمس اس «ه
 ساطكسن_ نب ديبلع سس نمحرلا دبع ةمسأ ىبل هلأ ر ى.0 2 وبأ

 « ("6) امهرغصأ وهو

(1) 

(0 

 ىقدرز ' ريكألا وهو ينوكلا ينادمهلا ةورف وبأ 0 ثراحلا نب ةورع وهو

 + ناتايقسلاو شمعألا ةنعو * .يبعشلاو ىيل يبأ نب نمحرلا بيع نع

 ١178/17 بيذهتلا بيدهت

 هنعو ٠ ناقهدلا يبآ نع ىور ٠ عابتزلا وبأ . حلاص نب ةقدص وهو

 67 ملسمل ىنكلا ٠ ىميتلا نائيح وبآ

 ٠ كلام نب هللا دبع ليقو ٠ ذئاع نب سيق وهو يسمحألا لهاك وبآ

 بيذهتلا بيذهت - هيخأ نع « دلاخ ىبأ نب ليعامسإ هثيدح ىور
 1/١" ١

 كردآ ٠ دقاو همسا لاقيو يبكلا يقوكلا يدبعلا روفعي وبأ 2 نآادقو

 *يروثلاو سنوي هنبا هثعو:٠سنأو ىمع نبا نع ئورو ةبعش نب ةريغملا

 00 ١١5/١١ بيذهتلا بيذهت * ١١١ ةنس تام



 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس س ؟6؟

 دلاخ يبأ نبا هنع ثدحب يملثسلا نمجرلا دبع يبأ-نتخ ةزمح وبأ
 )١( ٠ كيبسع نب دعس ةمسأأ

 : لوقن, نيعم نب ىيحبإ تعمس د 561

 . ٠ (05) بيبح نب نائس همسا ىملسلا بيبح وبأ

 1 .. 1 لوقي نيعم نب. ىيحب تعمس ل 4

 :  لوقي نيعم نب ىيحب تعمس س- 6
 (.٠ كلام نب ريهز همسا «رمع نبأ نع ثدحب يوك عزاولا وبأو

  76١لوقي نيعم نب ىنحي تعمسأ ا : - 0

 يبأو ديزي نب بئاسلا نع ىور يفوكلا :ريغصلا روقعي وبأ ٠ يئاكبلا
 ضربا لا بيذهتلا بيذهت . كرابملا نياو نانايفسلا هلنعو ٠ ىحضلا

 يبأو نمع نبا نع ىور « ةديبنع نب دعس باوصلاو لصألا يف اذكه
 ؟07/ ملسمل ىنكلا رظنا ٠ روصنمو شمعألا هنعو يملسلا نمحرلا دبع
 78 ملسمل ىنكلا « رمع نبا عمس « يملسلا بيبح ني نانس بيبح وبأ

 ىور « يفوكلا لاقيو يرصبلا يبسارلا عزاولا وبأ « ورمع نب رباج
 9. يبسارلا ةحالط وبأو ةعمص نب نابإ هكهتعو « يملسألا ةزرب يبأ نَع

 , 25/17 بيذوهتلا بيهت

 ١١ ملسل ىنكلا « ةرمض نب مصاع عمس 0 كلام ند ريهز عزاولا وبأ

 اس ةاا



 ./أ مو + مز ةورف (©0 نب 0) نالثيج هنسا د_للخحلا وبأ

 :لاق سابعلا وبأ انثدح « رفعج انثدح «.دمحأ (؛) انريخأ  ؟ه

 ء(هدورمع نب. ملاظ يليدلا دوسألا وبأ : لوقي نيعمنب ىيحب تعمس

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ل 504

 () همسأ ()"ةردتسفكسص يبأ ف بل لهما ونأ رس فتص وبأ

 .* ( (ث) قأرس نب ملاظ

 : لوقي نيعم نب ىبحي تعمس س ه8

(0 

 يفز

 ؛غ)

)1) 

 يبأو « ةداتق هنع يور « ينوجلا يرلصبلا ةورف نب ناليج داج'ا وبأ

 ا 7١ ماسمل ىتكلا ٠ ينوجلا نارمع

 نب دمحمو يسوتبالا نب دمحأو تعمس » : لصألا نم رسيألا شماهلا يف

 * “© يكلاملا يلع

 ٠ لصألا نم نميألا شماهلا يف « ةورف نب ناليج » : تءاج

 « يسونبألا نب دمحم ني دمحأ هللا دبع وبأو تعمس » : لصألا شماه 5

 * « يكلاملا ناذاز نب يلع نب دمحمو ٠ ةياور

 ملاظ همساو ٠ يضاقلا يرصبلا يلؤدلا لاقيو ٠ يليدلا دوسألا وبأ

 نب نامثع لاقيو « نامثع نب ورمغ همسا لاقيو نايفس نب ورمع نبا

 2« برح يبأ هنبأ هنعو « رذ يبأو ذاعمو يلعو رصمع نع ىورز + ورمع

 ٠١/١17 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 59 ةنس تام ٠ ةديرب ْنِب هللا ديعو

 ْ ٠ ةيض لصألا يف ءامسألا هذه قوف

 ٠ بلهملا دلاو مسا وهو قراس نب ملاظ : باوصلاو لصألا يف تدرو اذكمه

 ١5/17 يبالودملا ىنكلا رظنا

 مابيه 1 وك

 ام لع هسه ةالاس



 ٠ مر هللا دبع نب سوأ همسا يعبرلا ءازوجلا ونبأ

 ٠. (5 ةماسآ نب رماع همسا ىلذهلا حيلملا وبأأ

  0١لوقي نيعم نب ىيحب تعمسو س :

 ةذللا ثيرثح نب ناسح يودنعلا را”وسلا ونبأ

 « ةلضن نب ورمتع دبع : لاقف ؟ همسا.شيأ نيديلا وذ : لاقف مصاع
 ٠ معن يأ : هسأرب لاقف ؟ نيلامشلا وذ وه : نيعم نب ىيحيل ليقف

 : هل ليقو نيعم نب ىيحي تعمس ع 559“

 نيسح نب كلملا هسبع : لأاقق ؟ همسا شيأ يعخنلا كلام وبأ
 ٠ (4) ءيشب سيل

(00 

(5 

 ٠ بهشألا ويأآو « ةرسيم نب ليدب هنعو « ةشئاعو ةريره يبأ نع ىور
 "م بيذهتلا بي ذهت

 نب ةماسأ نب ديز ليقو رسماع همسا ليق « يلذهلا ةماسأ نب حيلملا وبأ

 نع ىور ٠ رماع نب ريمع نبا ليقو ٠ ريمع نب سماع نبا ليقو ء ريمع

 1/7 بيذهتلا بيذهت . هدالوأ هةهذعغو « ةشئاعو هيبأ نع

 ليقو . ثي ارح نب ناسح ةمسأ ليق 0 يريصبلا يودعلا راوسلا وبأ

 هنعو «٠ يلع نب نسحلاو يلع نع ىور ء ذقنم ليقو ناسح :نب ثيرح
 2/7 بيذهتلا بيذهت ٠ شمعألاو ةداتق

 0 يعيبسلا قاحسأ يبأ نع ىور * رذ يبأب فرعيو نيسحلا نب ةدايع

 7١/9١7بيدذهتلا بيذهت ٠ كرابملا نباو عيكو هنعو ٠لوحألا مصاعو

 هلل شكسس



 يبلكلا تانج يبأ .نع هتلأسو نيسعم نب ىبحي تعمس س- 4
 ٠ 10 ةيح يبأ نب ىبحي.: مر لاق ؟ همسا : تلق « يوقب سيل : لاقؤ

 0 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس س 06

 . . مرة قثب سيل ماشه يبأ نب ماشه مادقملا وبأ

 ىيحب تعمس : لاق يراوح نب ىبحي نب دمحأ ينثدح سس 56
 ديلولا هوخأو « (4) بااذك دايز نب ماشه مادقملا وبأ : لوقي نيعم نبأ
 ٠ نافع نب نامثع يلاوم نم مهو سأب هب سيل د١ ماشه يبأ نبا

 1 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس -ت ذم

 هنم هللا لخت دق باذك مد ىلعألا ديع همسا رارجلا دوعسم بأ.

 0 « ةقثب سيل اذ لثم نع لاسر ال

 1 - ةبض لصألا يف اهقوف (1)
 ديزيو . هيبأ نع ىور ٠ يفوكلا يبلكلا بانج وبأ 2. ةيج يبأ نب ىيحي (5)

 ٠ ه ال ةنس تام ٠ ميشهو نانايفسلا هنعو بزاع نب ءازبلا نبا
 ١1/1 بيذهتلا بي ذهت

 ٠ هيلي يذلا ىبغلا ىلع قيلعتلا ىظنا (9)

 نب ديزو عيكو هنعو « ديلولا هيخأو همأو هيبآ نع ىور - نامثع ىلوم
 بيذهتلا بيذهت ٠ ةقثب سيل : نيعم نبا نع ٠ يرودلا لاق ٠ بابحلا
 "م/١1

 مادقملا وبأ هوقلا هتعو «< دقرفو يرصبلا نسحلا نع ىور ٠ + يندم ليقو

 22 2/١ .بيذهتلا بي نهد 3 ةياع نباو

 « يفركلا رارجلا دوعسم وبأ ٠ مهالوم يرهزلا رواسملا يبأ نب ىلعألا بيع (5)

 سس كم
 هه ةةا



 : لوقي. نيعم نب ىيحي تعمس سس 4

 ءاطعو بايخ ع نإ لالسه هنع ثدحي يوك ةرسيم حلاص وبأ

 : * (0) بكاسلا نبأ

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمسو س 6

 ٠ مىرددلاخ يبأ نبا بحاص وه رايس هنع ثدح يذلا الا خلاص وبأ

 : لوقي نييعم نب ىيحب تعمس ال ؟ا/ءاأأ

 عيشه هنع ثدسحأ 4» يشيحلا لالب نب إ مشا اه مز ليقع وبأ

 ٠ ةبعشو رعسمو

 هنع ثدحب مهدأ نب .ميهاربا نع ثدح (هر مشاه نيب لهس ةهنباوإ

 1 ٠.. يروصلا كرابملا ني دمحمو يسيئتلا فسوي نب هللا دبع

 ةدج وهو مالس يبأ نع « ةيجان نب قباس نع ثدحب ليقع وبأو

 ٠ ا نب ةيواعم

 1 كسلا
8 

 نبي أم تام ٠ نوراه ند ديزيو عيكو هتعو ةمركعو يبعشلا نع ىور

 448/1 بيذهتلا بيذهت ٠ نيمبسلاو , نيتسلا

 ند ءاطع هتعو " يلع نع ىنور - يفوك ةدنك ىلوم اص وبأ « 5 رسيم (0١

 / ظآ/ .٠ بيذهتلا بو دهدت .٠ بئاسأ'ا

 5٠١ مقر ربخأا ةيشاح رظنا 45)
 همم ,هوهال مقر نيربخلا ىظنتا (9)

 مالس يبأ دلو نم يقشمدلا ليقع وبأ » مالس نبأ لاقيو لالي ند مشاه 5

 بيدهت © ةيعشو يروثلا هنعو ٠ ةيجأن ني قباس نع ىور * يشبحلا

 نيل بيذهتلا

 نب ميهاريإو يعازوألا ن نع ىور ٠ وبلا مث يلعساولا ءاي ركز وبأ

 5ك / بيذهتلا بيذهت ٠ رامع نب ماشهو يروصلا هنعو ٠ مهدأ

 لا) كيسي
 +*٠لا-



 ١/ 5لوقي نيعم نب ىيحي تعمس اس :

 بيسملا نب ديعس نع ثدحي .يرصم دبعم نب ةرهز ليقتع وبأ

 * 00١ سأب هب سيل

 - | ..: لوقي نيعم نب ىيحي تعمبس دس ١
 ٠ 9 ةتينهنب نع ثدحب لكوتملا نب ىيحي همتسا فوك ليقع وبأو

 :لوقب نيبعم نإ ىبحل كتعمس بل 5/9

 ٠ مر ةقث ناكو ةبقع نب دب يفد روتدلا ليقتع وبأو

 6 ةماسأ هنع ثدحت لسيقع نب لا دبع + يفرك لسيقع وبأو

 مع
 ٠ (؛) هريغو رضنلا وبأو

 مهم نكس . : يندملا ليقع وبأ 0 ماشه نبا هللا ٠ ديع نب ديعم نب ةرهز 0

 * دهسا نب نيدشرو ةعيهل نبأ هةتعو -* ةمحم نياو هيبأو م هدج نع ىؤر

 85١/1. تيذهتلا :بيذهت ٠ ه ١171 ةنس تام

 ءاذحلا يقوكلا لاقيو يتدملا ليقع وبأ « يرمعلا لكوتملا نب ىيحي (15)

 ىيحي مأ هبيمأو هيبأ نع ىور - نييرمعلا ىلوم ةيهب بحاص ريرضلا
 ٠ اه ١١1 ةنس تام + سأب هي سيل نيعم نبأ نع يمرادلا لاق ٠ ةيهبو

 117١/١١ بيذهتلا بيذهت

 يقرودلا ليقع وبأ , يدزألا لاقيو يماسلا يجانلا ةيقع نب ريشب (9)

 هنعو « نيريس نباو نسحلا نع ىور ٠ ناتسزوغب دلي قرود ىلإ ةبدسن

 2/١ بيذهتلا بيذهت ٠ ناطقلاو ميشه

 - ةريغملا نب نابمثع ىلوم يقوكلا يفقثلا ليقع وبأ + ليقع نب هللا بيع (4)
 ٠ مساقلا نب مشاه رضنلا وبأ هنعو ٠ةورف وبأو ةورع نب ماشه نع ىور

 ٠ ثيدحلا ركنم : نيصعم نبا نع يبالغلا لابق ٠ ىسوم نب هللا ديبعو
 نفد بيذهتلا بيذهت

 هس للالا

 هب ٠١١ هس



 : هل ليقو نيعم. نب ىبحي تعمس ل اماه

 : لاق. ؟ همسا ام ىسيع_ يبأ ,نع ثدج دلاخ يبأ |نب :ليعامسإ

 . + 0١ عقار نب. ىبحب

 ثدحي  مثهلجلا يبأ حيتبتص .نع نيعم نب :ىيحب تلأس ل
 ء سأب هب سيلا فوك : لاقف ريبج نب ديعسو. بيسملا نب ديعس نع

 9 مسالا نب حيتسم وحد

 ا الس هس لاقف ف”رطم

 يرهزلا بحاص مهجلا :يبأ- نع نيعم نب. ىبحي تلأس 7
 . 9٠ال مآ ائيش يرحزلا نم عمس ىردُي ال « فرعترال : لاقخ

 سابعنبا نع ثدحي يذلا يميتلا نع نيعمنب ىيحبتلأس -
 ء (4 هدب*رأ : نولوقي : لاق ؟ همسا ام ىعيبسلا قاحسإ بأ هنع ثدحب

 34 يريبيزلا دمحأ ىبأ نع « انياحصأ ضعب ىتدحو | 359

 ٠ ةديررأ همسا (ه) يميمتلا : لاق ليئارسإل نع

 ليعامسإ هنع ىور نافع نب نامثع عمس « 2 عقار نب ىيحي ىسيع وبأ )١(
 /ا/ ملسمل ىتكلا ٠ دلاخ يْنأ نبا

 هنع ىور « ريسبج نب ديعس نع ىور « مساقلا نب حيبص مهجلا وبأ ةرف

 نضل يبالودلل ىنكلاو ,« 8 ملسمل ىنكلا ٠ يروثلا

 - يراصنألا دوعسم يبأ نعو هنع ىور٠بزاع نب ءاربلا ىلوم يناجزوجلا
 227/ بيذهتلا بيذهت . فرطمو حانج نس حور هنع ىور

 هنع ىور ٠ سابع نبا نع ريسفتلا يوار يميتلا دبرأ : لاقيو ةدبرأ (5)

 .هقيس يذلا سيخلا يف تدرو امكيميتلا :باوصلاو لصألا يف تدرو !ذكه (0)

 كل

 تالدألاد



 : يفوك : لاق نارثببك يبأ نع نيعم نب ىبحبر تلأس - 1
 ٠ مىرةيقتع نب نسحلا :لاق ؟ هل لاقب ناك ام :تلق ٠ ةفن :لاق' ؟ ةقث :تلق

 : هل ليقو نيعم نب ىيحب تعمس س <85
 هل ليق + يملا هلل دبع : لاقف ؟ ةمسا ام ةشئاع نع ثدحب يمتلا

 ٠(ر ةقث : : لاق ؟ ةقن

 «يرصب ةقث : لاق نييك ينبأ نع + نيعم نب ىيحي تلأس #
 ىيحب لاق مث « ةعيبر نب حون : ناكبحر نب نيسح لاق ؟ همسا : تلق
 ٠ م ةعيبر نب حون : دنع نيعم نبأ

 : لوقي نعم نب ىبحي تعمس -# 4
 ٠ 4 سردت نب ملسم نب دمحم ريبزلا وبأ

 : هل ليقو نيعم نب ىيحب تعمس م خ6

 هةنع ىور 0 كاحشلا عمس ٠ يدارملا ةقاع نس نسحلا نأ ربك بأ 0(

 دعس ني لوس نع يور * نعم نيا لوم يكل جرشألا راسي نب هللا بع يأ
 نبا هركذ ٠ يرمعلا ديز نب دمحم نب يسمع هنعو ٠ هللا دبع نب ملأسو

 4501 مقر .بخلا نظناو « 86/5 بيذهتلا بيذهت ٠ تاقثلا يف نابح

 نلجم يبأ نع ىور « يرصبلا نيكم وبأ مهالوم يراصنألا ةعيبر نب حوت قل
 نيعم نباو دمحأ لاق ٠ ثراحاا نب دلاخو عيكو هنعو ٠ ةمركعو
 484/٠١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١6 ةنس.تام ٠ ةقث دواد وبأو

 نع ىور يكملا رييزلا وبأ مهالوم يدسألا سردت نب ملسم نب دمحم ((
 ةمئثيخ يبأ نيا لاق ٠ يرهزلاو ءاطع هنعو , ةشئاعو ةعبرألا ةلدابعلا

 قي بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث : نيعم نبا نع 3

1152 

 تلد اع



هنع ثدج نارفتزلا بحاص مشاه ىبأ
 ؟ ديلول ولا ىبأو دمصلا دبع 

 معن يأ : هسارب لايقف ؟ 0١ راّمع همسا : هل ليق « ةقث معت ؟ لاف

 1 ١ ٠ ل/باع/

دح ءارغج اندح « دجأ ةربخأ ب
 . لق سابا بأ اق

ل دوا يل هل نوجا او
 سوت يم ادخا

يه نولوقي اركز ابآ اي: .نيسح لاقف“« مر ةلدت
 : لاق ٠ همآ 

 1 + مر هوبأ الإ هار 5

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس # ؟دب

راحلا نب ةوزعزيكلا يف ينادمهلا ةورف وبأ
 11 ث

( 50 نن ماس اهرتصأ ينهجلا ةورف وبأو
 ًاضيأ ةنع ثذحي 0

 ٠ ءال وهو نايفس

 نسحلا نع ىور ٠ يرصبلا ينارفعزلا مشاه وبأ . ةرامع نب رامع )١(

 2« ثراولا دبع نب دمسملا ل يع ةهتعو * نيريس نب دبمحمو يرصيلا

نبا نع يرودلا لاق متاح وبأ لاق ٠ * ديلولا' وبأو
 بيذهت ٠ ةقث : نيعم 

 هالطخو همأ مسا وه : هريغو يلع نب ورمع لاق دوجتلا يبأ مسا : ةلدهب (19:)

 54/6 بيذهتلا بيذهت + دواد يبأ نب.ركب وبأ

 ' لصألا يف اذكم ةنقز

 - ينهجلاب فرعيو يفوكلا نغصألا ةورق ويأ . يدهتلا ملاس نب لس 0(

 هنعو 2« قيل يبأ نب نمحرلا دبعو ينهجلا ميكع نب هللا ديه نع ىور

 سس

 -- - 1١



 : لوقي نيعف نب ىيجبر تعبس ان 88

 ٠ ثيدحلا فيعض 0١ نائس نب ديزي يواهرلا ةورف وبأو

 : لاقف يلاذثملا ركب يبأ مسا نع نيعم. نب ىبحي تلأسا سا
 ْ مامر ٠ (0) ىمسلسس

 ١ لاق يعيظقلا زعم يبأ نع انباحصأ ضعب ينثدحو :

 ىمشلثس نب هللا دبع نب ىمشلثس همسا يل ذثهلا ركب وبأ : لوقي هتعمس ٠
 : لاقف يلشهنلا ركب يبأ مسا نع نيعم نب ىيحب تلأس 2 فحق

 (٠ فاطق نب نالف

 ,نع ةمثيخ يبأ نبا لاق ٠ ملسم نب سمع نب صفح هديقحو رمع هنبأ
 ش 8/١" بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث : نيعم نبا 3

 هكور © يواهرلا ةورقأ وبآ 1 يررجلا يميمتلا ديزي نب نانسأ نب ديزي“ )١(

 : نيعم نبا لاق ٠ ةيهشو دمحم هنبا هنعو « يرهزلاو شمعألا نع

 1 اضاف بيذهتلا بيذهت ٠ ءيشب هثيدح سيل

 هللا ديع نب ىملس همسا يرسصبلا يلذهلا ركب وبأ وهو 2/7 بيذهتلا

 نيريس نباو يرصيلا نسحلا نع ىور ٠ حور همسأ ليقو « ىملس نبا

 نيعم نبا نع يرودلا لاق + ميكوو جيرج نبا هنعو ٠ يبعشلاو

 عيشي سيل

 ,ليقو فاطقلا يبأ نب هللا دبع نبا وه ليق يفوكلا يلشهنلا ركب وبأ (5)
 -فاطق نب ةيواعم نب! ليقو ٠. فاطق نب هللا دبع همسا ليقو ءفاطق نبا
 كرابملا نبا هتعو ٠ ةقالع نب دايزو دوسألا ند نمحرلا ديع نع ىور

 : نيعم نبا نع يرودلا سايعو هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لاق ٠ عيكوو

 55/١5 ٠ بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١15 ةنس تام ٠ ةقث

 كت 6 ك2 كنت“

 ه0 -_-



 : لاق « راطعلا مثيهلا يبأ مسا نع نيعم نب ىيحي تلأس ب ,ة*

 ٠ () رائع

 سابع. نبا بحاص مشاه يبأأ نع نيعم نب ىيحن, تلأس ل 4

 اذه :لاقف سابع نبا تيقل مشاه ىبأ نع فيصخ :هل تاق

 ادي ل يراجنسلا دعس

 : هل تلقو نيعم نب ىيحب تعمس ب "ةم

 ٠ معنا : لاق ؟ وه ينامثرلا ةيلاعلا بأ نع مشاه يبأ نع كبرش

 اا ٠ معن : لاق ؟ 2 رانيد نب ىيحي هسسا : تلق

 يلمتسملا نايفس نب نوراه هلأسو لينح نب دمحأ ثتعمس سل 5

 + رائياد نب ىيحف : لاقف (4) ينامرلا مشاه يبأأ مسأ نع

 هنع ثد ٠ يذلا .ةثصئخلا يبأ نع نيعم نب ىيحب تلأس ع 55ا/

 ىور 2 رامع همسا نأ ليق بصقلا بحاص يفوكلا يدارىملا مثيهلا وبأ )١(

 ٠ يروثلاو ليئارسإ هنعو ٠ يعمخنلا ميهاربإو بيسملا نب ديعس نع
 ١51/1 يبالودلل ىنكلاو , 719/1١17 بيذهتلا بيذهت

 ميركلا دبع هنع ىور . يمع نيأو سايع نبا نع ىور .ء دعس مشاه ويأ (1):

 16 ملسمل ىنكلا ٠ فيصخو

 دوسألا نبا ليقو رانيد نب ىيحي همسا «ء يطساولا ينامرلا. مشاه وبأ (9)

 زلجم يبأ نع ىور ٠ آسنآ ىأر ٠ عفان نبا ليقو دوسألا يبأ نبإ ليقو

 بيذهتلا بيذهت ٠ اه ١١١ ةنس تام ٠ ةبعشو يروثلا هنعو ٠ ةمركعو
 سل ل

 ٠ قياسلا ربخلا ششماه ىظنا ؛44)



 2١ ٠ سيق نب تباث همسا « سأب هب سيل : لاقف سيوأ يبأ نباو نعم

 رخآلا نئصئفلا يبأ نع لثسو نيسعم نب ىيحي تعمس سه

 0 نيدحثدلا ةمضا © ءيشب سبيل يرصب : لاقف

 + لوقيإ نيعف نب ىيحي تعم س 5

 (٠ سيوأ نب 4 هللا دبع نب مور هللا ا

 ”مودمحم نبال دبع ةاق# هسا + تلق« نت ؟ لاق وهات : ل

 قست بصسسس7 بملعب مخ بسب اصعد حسب نس هييص دسم م سس حبب م خسح مع يسم تيس م

0) 

(7 

 هيف

(2 

(62) 

 ديعس ابأ ىأر « يندملا نصخلا وبأ مهالوم ٠ يرافغلا سيق نب تباث

 نباو يدهم نبا هنعو ٠ رييج نب عفانو سنأ نع ىورو يردغلا

 .ه ١14 ةنس تام ٠ سأي هب سيل :نيعم نبا نع سابع لاق ٠سيوا يبأ

 ش ١/7 بيدهتلا بيذه#

 كرابملا نبا هنع ىور « ملسأ عمبس » يعوبريلا تباث نب نيجد نصفلا وبأ

 44 ملسمل ىنكلا ٠ ملسمو

 ٠ ةيض ةثالثلا ءامسألا نم لك وف

 مع نبا « يندملا سيوأ وبأ « كلام نب سيوأ نب هللا دبع نب هللا دبع

 : هاتيا هنعو ٠ ردثكملا نباو يرهزلا نع ىور + هتخأ ىلع هرهصو كلام

 14٠١/0 بيذهتلا بيذهت ٠ ليعامساو ركب وبأ

 . يورفلا ةمقلع وبأ « يومألا ةورف يبأ نب هللا دبع نب دمحم نب“ هللا دبع

 نبا هنعو قاحسا همع نع ىورو جرعألا ىأر ٠ نامثع لآ ىلوم يندملا

 بيذلهت ٠ ه ١5٠ ةنس تأم ٠ بهو نباو . ىسوم نب نوراه هنيا

 ٠١/3 بيذهتلا

 مس”

 ه ١١1 تى



 سأب هب سيل ١ ف”رطم نب

 : لوقب نعم نب ىيحب تيعمسو بس 5*5

 ةفقث (0) ديبع نب ؛ ةبقع + سنأ نع ثدحي يراصنألا لاحرلا وبأ

 0 ءاديسلع نب ديعس وخأ

 دواد يبأ نع“ جلثلا يبأ نب هللا دبع وبأ ينثادلحو # م.ع
 لاحرلا.مبأ : لاسق نيم نب ىبحي نع ء دسبمب نب ناميلم يزورلا

 ياللا ليئارسإ يبأ مسا نع نيياعم نب ىيحب تلأس م #ءع

 ٠ سأب هب سيل 0 قاحسإ يبأ نب: ليعامسإ : لاقف

 يندملا ناسغ وب « يثيللا يميتلا فرطم نب دواد نب فرطم نب دمحم (9)

 / ءردنكملا نب دمحمو ملسأ نب ديز نع ىور ٠ سمع لآ يلاوم نم هنإ لاقي

 خيش : نيعم نبا نع يبالغلا نبا لاق ٠ كرابملا نباو يروثلا هنع ىور
 ش ١ 457/9 بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث

 2, سنأ نع ىور ديبع نب ةبيقع همسأ ٠ ينوكلا يئاطنا لاحرلا وبأ (!)

 لاق ٠ ناطقلا ىيحيو ديبع نب ديعس هوخأ هنعو ٠ راسي نب سسشبو

 تلق « ديبع نب ةيقع همسا لاحرلا وبأ : لوقي نيعم نبا تعمس يرودلا

 298/١7 بيذهتلا بيذهت ٠ هركني ملف ؟-ستأ نم عمس : ىيحيل

 ينوكلا يثالملا قاحسا يبأ نب ليثارسإ وبآ « يسبعلا ةفيلخ نب ليعامسإ (5)

 ٠ يفوعلا ةيطدو يدسلا ليعامسا نع ىور ٠ ريزعلا درع همسا ليقو

 خااص : نيسعم نبا نع روصنم نب قاحسا لاق ٠ عيكوو يروثلا هنعو

 52/١ بيذهتلا بو < اه ١595 ةئس تام . ثيدحلا

 كالا 4 14 13

- ٠١4 



تاقو نيعم نب ىيحي تعمس دل "١م
 0 ا : هل 

 .٠ نواوقي : لاق ؟ وه نم رمثع نع كردم* يبآ نع ثدح ر :

 ا - 0. ةقلت لاق ؟ ةقث: . تاق عمر كردم“ نس ريثك 3

نب ليعامسإ نغ هتلآسو نيعم نب ىبحب يحب ثعملس دنا 6.4
 (؟:عيمشس 

 ٠ دؤعشم:: :لاق ؟ م ةمسأ "ام نينز ىبأ نع ثدح : تلق « عك : لاق

 هم 22

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس 2

 ىلوم «4) ماذاب ةسنا دلاخ يبأ نب. ليعامسإ هنع ىور حااص وبأ

 تن" ءىناه مأ

 : هل ليق « ميرثخ يبأ نع لئسو نيعم نب ىيحب تعمس # م.م

٠ ةقث معن : لاق ؟ هر ءايهصلا ىبأأ نب. ةبقع وه
 

 ك0“
 د ميسم

 ينباو ةمقلع نع ىور ٠ يفوكلا كردم وبأ « يعجشألا كردم نب ريثك )١(

 بيذدهتلا بيذهت < ىمتعملا نب روصتمو يعجشألا كلام وبأ هئعو «٠ هيخأ

 2خ/
 ش 1

 * يروثلا هنعو سنأ نع ىور» دمحم وبأ « يفنحلا عيمس نب ليعامسإ ع

 1 ع لامكلا بي ذهت بيهذت ةصالخ نيوم نبا هقثو

 ىلوم يدسألا نيزر وبأ ٠ كلام ْنِد دوعسم وهو ةبض لصألا ف اهقوف ةول

 هةهدعو « دوقيسم نداو ليج ند داعم نع ىور يفوكلا يدسألا لثاو يبأ

 ١8/0 . بيذهتلا بيذهت .٠ عيمس ند ليعامسإو شمعألا

 ْ 5٠١ مقر ىبخلا ةيشاح ىظنا (4)

 ملاس عمس « ميرخ ءايهضأا يبأ همسإو ءايهصلا يبأ ند ةيقع مي رخ وبأ 62

 84 ملسمل ىنكلا * ملسمو ديلولا وبأ هنع ىور « هللا ديع نبأ

 هلأ



 يدشيستخلا قاحسإ وبأ هل تلقو. نيعم نب ىيحب, تعمس سم 51

 *اميعت : لاق ؟ 0) نوسح نب مزاخ همسأ

 نع « يملا دس : هل تلق نيم نب ىيحي تلأس ب ٠
 ٠ © ةرق نب ةيواعم : لاق ؟ وه نم « سنأ نع « سانإ يبأ

 « يرصب : لاق ديزي نب فاسوي نع نيعم نب ىيحي تلأس سل

 ٠ءامعق : لاق ؟ 0 ءا”ربلا رشعم ىبأ وه : : تلق

 : هل تلق نيعم نب ىيحي تلأس سالك

 »و لق روهثسم ناكيح

 تيس

 )0غ(

 يف

 قفز

 نب ىيحب معن : لاق ؟ وه نم يئئاطلا لاله يبأ نع كبرش ثدح
 مال

 روصتم نب قاحساو ةيواعم وبأ هنعو ٠ رانيد نب كلامو ينايتخسلا
 بيذهتلا بيذهت ٠ ءيشب سيل : نيعم نيا نع يروبلا لاق - يلولسلا
*/3, 

 ىور ٠ يرصبلا سايإ وبأ «٠ ينزملا لاله نب سايإ نب ةرق نب ةيواعم

 *بويأ نب دلاخو يمعلا ديز هنعو * ين نملا راسي يبأ نب لقعمو هيبأ نع
 بيدذهت ٠ ه ١١ ةنس تام ٠ ةقث : نيعم نبا نع حلاص نب ةيواعم لاق

 27١1/١١ بيذهتلا

 نب دلاخ نع ىور ٠ راطعلا ءاربلا رشعم وبأ ء يرصبلا ديزي نب فسوي
 نب ىيحيو باطخلا ني ديز هنعو رييجا ند هللا ديع نب ديعس.و ناوكذ

 . فيحعض نيعم نبأ نع روصنم نب قاحسا لاق 1 يروباسينلا ىيحي

 نر ١١/ بيذهتلا بين

 نياو يروثلا هنع ىور , احيرش عمس « يئاطلا نايح. نب ىيحي لاله وبأ

 ١١ / ملسمل ىتكلا ٠ كيرشو ةنييع

 ٠١)لاس



 : هل تلقو نيعم نب ىيحب تعمس # ما
 ثدح « ةقث روهشم يوك : لاق ؟ نصف ئنإأ نع ليضف“ نبأ 06

 ؟ 0) نمحرلا دبع نب هللا ددنع همسا : تلقف « ًاضيأ يروثلا هنع

 ٠ معن : لاق

 .: هل تلقو نزعم نب ىيحبإ تعمس س 4
 /أ "1 /همسا يرصب خيش معن : لاق ؟ رمتعلل يبأ نع ثدح كبرش

 ٠ معت : لاق ؟ ةقث وه : هل تلق « ةفوكلا ىلإ لقنتا مث ةرصبلاب هنم عمس

 : هل ليقو نيعم :نب ىيحب تيعمس 52

 2 ملاس : لاق ؟ وه نم رضنلا يبأ نع ثدحب ثراحلا: نب ورمع  1أ . 1 .٠ © 8 . 1 .

 * () هللا ديب نب رمع ىلوم

 سنأ نع ىنور يقوكلا رصت وبأ 2 يبضلا نمحرلا درع ند هللا كديع 1(

 - ةقث : دمحأ لاق ٠ ليضف نباو نانايفسلا هتعو دعجلا يبأ نب مللاسو .

 ْ 1 ظل بيذهتلا بيدهت

 نسحلا نع ىور ٠ يرصبلا نمتعملا وبأ « يشاقرلا نايبمهط نب ديزي (1)
 نبا هركذ 1 كيرشو عيكوو يروثلاو ءاذحلا دلاخ هتعو < نوي ريس نبياو

 ورمعو ميهاربا هنيأ هنعو ٠ ديزي نب بئاسلاو سنأ نع ىور ٠ ىميتلا
 بيذهت ٠ ةقث : يئاسنلاو يلجعلاو نيعم نباو دمحأ لاق ٠ ثراحلا نبا

 0 21/7 بيذهتلا

 يف امآ « لنضفاب يبالودلاو « 1١ ملسمل ىنكلا يفو لصألا يف اذكه (4)

 ٠ ىميتلا هللا دبع نب سمع وهف 251/17 بيذهتلا بيدذهت

٠١. 

-3( 



 : هل تلقو نيعم نب ىيجي تعمس سل
 « يمئطخلا هارأ : لاق ؟ وه نم نذؤلا رفعج يبأ نع ثدح ةبعش

 32 ١ ٠ ركيستع : لاق ؟ همسا :

 : هل تلقو نييعم نإ ىبحت ثعمس ل 17

 :هل تلكو نييعت نب ىيحب تعمس < م 1

 « (9 ديز : لاق 5؟ ةيسا ماجحلا ةماسأ ونبأ

 : لاق « دودوم يبأ نع هتلأسو نيعم نب ىيحي تعمس ما

 ءي( ناميلس .ىهأ نب زيزعلا.دبع : : لاق ؟ همسأ : تلق « ىنبدم ا

 «يراصنألا ةشابحنبا لاقيو ةشامخ نب بيبح ني ريمع نب ديزي'نب ريمع )1١(4(

 ةبقع نب: نمحرلا دبع هلاخو هيبأ نع ىور ٠ يندملا يمطخلا سفعج وبآ
 نيسعم نبا لاق ٠ ةملس ني دامحو ةبعش هنعو ٠ بيسملا ني ديعسو

 ١8 ملسمل ءامسألاو ىتكلاو 219١/8 بيذهتلا بيذهت -ةقث : .يئاسنلاو

 حابصلا وبأ , ينادمهلا لاقيو مهالوم يراصنألا ريثك يبأ نب ىسوم (1؟)

 نب ديعس نع ىور ٠ ريبكلا ىسومي فورعملا يطساولا لاقيو يفوكلا
 نبا نع يرودلا لاق ٠ ةبعشو .سصسمو يروثلا هنعو ٠ دهاجمو بيسملا

 717/١١" بيذهتلا بيذهت ٠ ءىجرم ةقث : نيعم

 .يبعشلاو ةمركع نع ىور ٠ دينج ذاتسأ يفوكلا ةماسأ وبأ « ماجحلا ديز 4)

 .ةقث : نيعم نبا نع يرودلا لاق ٠ سنوي نب ىديعو ماجحلا دينج هنعو
 579/1 بيذهتلا" بيذهت

 ىأر ٠ يندملا دودوم وبأ « مهالوم يلذهلا ناميلس يبأ نب نيزعلا دبع (4)

 ٠ يظرقلا بعك نب دمحمو كاحضلا نع ىور ٠ هريغو يردخلا ديعس ايأ
 ٠ ةقث : دواد وبأو نيعم نباو دمحأ لاق ٠ بابحلا ني ديزو عيكو هنعو

 ع -/5 بيذهتلا بيذهت

 !لهط!خسل
 هه ١1د



 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس 25 ىلا

 * () فيرط نب رصن يزج وبأ

 : هل تلقو نيبعم نب ىيحب تعمس ل ١

 * (5) ريشب نبا

 : هل تلقو نيعم نب ىيحي تعمس ب م5؟

 نب نامشع « ناربك يبأ نع دبزي نبا ينعأ . مشاه نب يلع
 (م ةبقع نب نسحلا ةمساو دخحلاو نازيك وبأ وه اننإ : لاقف ناترثبك

 ٠ نويفوكلاو ميعن وبأو عيكو هنع ثدح « هريغ فرعي ال يفوك

 ٠ (؛) ديجملا دبع نب ريبكلا دنع

 ء ورمع يبأ نع يروثلا نايفسو يميتلا ناميلس ثدح  مجع
 ٠ ًادويق : (هر « ”الاكتأ » ةمركع نع

 )١( ءيشب سيئ :نيعم نب ىيحي نع سابعلا لاق «فيرط نب رصن يزج وبأ ٠

 يبالودملا ىنكلا ١/١5

 5 ليدعتلاو حرجلا (؟)

 اذه دنع لسصألا شماه يف درؤ دقو 2 548١ ربخلا ةيشاح لنا 45)

 ٠ رركم : ريخلا

 ,كلامو يروثلا نع ىور ٠ يفنحلا ركب وبأ ٠ ديجملا دبع نب .ريبكلا دبع ع

 يفنحلا ركب وبأ : نيعم نب ىيحي لاق ٠ ىنثملا نب دمحمو دمحأ هنعو

 1/1 ليدعتلاو حرجلا 5. قودص ىه « سأي هيب سيم

 17 : ةيآلا ءرمزلا ءالا" )2(

 ع م 0



 يبأ نب ذمحم وه: لوقي نيشعم نب ىيحب تعمس موه

 اذكهو دمحم نب طايسا وبأ وهو شيرسقل ىلوم )0( نمحرلا كنع

 ٠ هتينك تناك

 : هل تلقو نيعم نب ىيحي تعمس ا دعك

 لهأ نم يئالم خيش : لاق ؟ وه نم عيكو هنع ىور لاهنملا وبأ
 ؟ هقثا : تلق « سوأ أ نب (5) رصن « معن : لاق ؟ ىمسي“ : ت تلق ٠ ةفوكلا

5 6 

 ا : ٠ معت : لاق

 يلساولا ديزي نب دمحم هلع ثدح ءاذجلا داعم وبأ جب ١
 مد أ . ٠ كلذ ركاذب نعم نب ىيحب تعمس ٠  مضتهتج هسا

 ' * لوقيإ نيعم نب ىيحبيب تعمس # #4

 ٠ (© ريمثع نب ثراحلا وه ريمثع ىبأ نع ثدح ةماسأ وبأ

 نمحرلا دبع نب دمحم : 741/4 بيذهتلا بيذهت يفو لصألا يف اذكه )١(

 هتعد . ةمركعو هيبأ نع ىور * يفوكلا ورمع وبأ « يشرقلا دلاخ نبا

 دواد وبأ لثس : يرجآلا لاق ٠ يروثلاو ىميتلا ناميلسو طابسا هنبا

 ء دمحم وه : لابقف « يميتلا ناميلس هنع ثدجح يذلا ورمع يبأ نع

 ١ . هيبأ دج ىلإ هبسن دازو , طابسا وبأآ

 , نيسحلا نب يلع نع ىور ٠ يفوك لاهنملا وبآ ٠ يئاطلا سوأ ني رصن (؟)
 816/4 ليدعتلاو حرجلا ٠ عيكوو كرابملان با هنعو

 ني دمحم هنع ىور 2 ةمركع عمس « نمحرلا دبع نب مضهج ذاعم وبأ 2

 ٠١1 ملسمل ىنكلا . ما وعلا نب دايعو ديزي

 دليمح و ينايتخسلا بويأ نع ىور يرصيلا ريمع وبأ « ريمع نب ثراحلا ع

 بيذهتلا بيذهت ةنمح هئياو ةماسأ وبأو ةنييع نبا هدتشو ليوطلا
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 سه ةما

 هه ١١6



 :اهل ليقؤ نيعم نب ىيحي تعمس # ميو
 همسا اومعز :.لاقف كلملا دبع هنع ىوز مز هللا ديستع وبأ-

 ٠» يلع مأ ىلوم قفز ميلكس

 :4ل ليقؤ نيعم نب نب ىيحب ثعمس ل 38

 3 *) نيضئح ىلوم. سبق : لاق يشاقرلا ديعس وبأ

 هل ليقو نيعم نب ىيحب تعمس # مج

 نو ربع نب ماسم نب ةيواعم : لانسقف برقع يبآ نب لفوت وبأ'

 ٠* (4) برقع يبآ

 يق

(5 

 ع!

 ٠هنع ثدح ٠( بهو نب دايز نب ديمثح : لاقف «طارخلا رخص وبأ

 ١ ١ للا دبع وبأ : بيذهتلا بيذهت يف امأ 6 / لامكلا

 هتعو ٠ دصاجم نع ىور ٠ ىلع مأ ىلوم هللا دبع وبأ ٠ يكملا ميلس

 ١1١1/5 بيذهتلا بيذهت - جيرج نباو عفان نب ب ميهانيإ

 عيش 1 ردنملا ند نيمضُح ىلوم يشاقرلا هللأ ديع ند سيق ديعس وبأ

 617 / ملسمل ىنكلا ٠ يميتلا ناميلس هنع ىور ٠ سابع نبا

 ةيواعم ليقو « برقع يبأ نب ملسم نب ورمع ليقو «٠ برقع ىبأ نبا
 ٠ ةشئاعو برقع يبأ هدج وأ هيبأ نع ىور ٠ برقع يبأ نب. ملسم نبا

 ٠ ةقث : نيعم نبا نع روصنم نب قاحسا لاق - ةبعشو جيرج نبا هنعو

 طارخلا صتص وبأ « ىئدملا قراغملا ىبأ نبا وهو دايز نب ديمح .



 : هل ليقو نيعم نب ىيحي تعمس # معج

 * معن : لاق ؟ ١١( ةيمس

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس # جس

 : (5) ديز نب ريشب : همسا نييكلا ديز وبأ

 يلع ٠ () ةرزع دج وهو © بطخأ نب ورّمع رغصألا ديز وبأ
 5 ةملس نب دامح هنع ثدح ىذلا 3 تباث نبا

 1 7 00 : : مكس

 ن.خص نب كلدييمح يقشمدلا دوعسم وبيأ لاقو <« لخص نب ديمح لاقيو

 ىور ٠ دعس نب لهس ىأر ٠ ناتثا امهنا لاقيو + طارغلا دودوم وبآ

 ٠ نابطقلا ىيحيو بهو نبا هنعو ٠ يربقملا ديعس يبأو لوحكم نع

 2/1 تيدهتلا بيذهت

 نب سصعو .صع نبا نع ىور + يليألا رخص وبأ ٠ ةيمس يبأ نب ديزي )4١

 2 ىمع نب رابجلا ديعو ىندملا دعس نب ماشه هتعو ٠ ني زولا بيع

 2/1١" بيذهتلا بيده

 ال /7 نازيملا ناس ىلظنتاإ (95

 نب ميمت هنع ىور 2 ةيحص هل 2« يراسنألا ديز وبأ « بطخأ نب ورمع 49

 - يراصنألا ديز يبأ نب تباث نب ةرزع وهو « ةيض لصألا يف اهقوف (4)

 ٠ تباث نب ةرزع وخأ ٠ يرصبلا بطخأ نب ورمع نب تباث نب يلع 6

 ١11/5 ليدعتلاو ح رجلا



 : هل ليقو نيبعم نب ىيحب كتعسم ل 5

 مسا: نع ينيرلملا رفعج نب هللا دبع نب يلع تلأسو #_ مجيب

 )١( ٠ هير دبع همسأ : لاقف « اذه ريرحلا بحاص بعك ىبأ

 هيبأ نع « يبأ ينثدح : لاق يلع نب رصن نب يلع ينثدح عم

 ٠ ريرحلا بحاص ديب نب هبر دبع (0) بعك وبأ ينثدح : لاق

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس أ مو

 ميشه هنع ثتدح يطساو خيش "0 ءاطع يبأأ نب نارمع ةزمح وبأ

 ٠ ةناوع وبأو ةبعشو

 : لوقب نيعم نب ىيحب تعمس سل 78

 2٠ م) تماص نبدنز ىقرزلا شايع ىبأ مسا

 بحاص .يرصيلا بعك وبأ مهالوم يزومرتجلا يدزألا ديدع نب هبر ديع
 ةبعش هنعو * نيريس نب دمحمو يريصبلا نسحلا نع ىور ٠ ىيرحلا
 بيذهتلا بيذهت ٠ ةقثا: ىئاسنلاو دواد وبأو نيمم نبا لاق 3 ناطقلاو

 41/7 ىبال ودلل ءامسألاو ىنكلاو 1/١

 ٠ قباسلا ىنبخلا شماه .رظنا

0 
 . ىطساولا باصقلا ةزمح وبأ مهال وم يدسألا ءاطع يبأ ْنِد نا رمع.

 نبا لاق - ميشه و يروثلاو ةيعش هتنعو ٠ ساأيع نباو هيبأ نع ىور

 0/1 بيذهتلا بيذهت ٠ ةنقثا: نيعم

 نامعتلا نبا ليقو تئمانملا نب ديز همسا ٠ يراصنألا ىقرزلا شايع وبأ

 - ديز نب تماصلا نب ةيواعم نب نمحرلا دبع ليقو ديدع همسا ليقو
 لاقي ٠ تايزلا حااص وبأو ربج نب دهاجم هتعأو ٠ هيي ىبنلا نع ىور
 ١97/١7 بيذهتلا بيذهت ٠ ةيواعم ةفالخ يف نيعبرألا دعب تام هنا

: 

 تال)ذ7 هد



 : لوقي نعم نب ىيحي تعمص بس "61

 تدجحو م )١( كلام . نب دعس ةمسا هنع ىوري يذلا دونكلا وبأ 1

هنع ثدح « دايز نب ىلع همسا يناردتكسالا نسحلا وبأ هنع باتك يف
 

 نيسعم نإ ىيحي تعمس «باسهش نبا نع ثدننحي « ميرم يبأ ن نسل

 000 3 - ٠٠ كلذ ركذ

 : لوقب| نيعم نب_ىيحب :تعفسم د #6 .

 ٠ ) رايز“ نب ةزال دبيل يبأ : ا

 ثدح « سواط نع ثدحي ةكم نكاس دباعلا هللا دبع وب ._ بوس

 «كلذ ركذي نيغم نب ىيحي تعمس ) نونيم هنسا 'نابحلا نب دز هنغ

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس دل 6:

 * فو فوع نب ثراحلا يثيللا دقاو وبأ

 41/17 يبالودلل ىنكلا ىظنا. ()

 سمع نع ىور ٠ يرصبلا ديبل وبا « يمضهجلا يدزألا رابز نب ةزاملا (8)

 لاق ٠ يدزألا ميلس نب عيبرلاو ديز نب دامح هنعو ٠ سناو يلعو

 « هيبأ نع ريرج نب بهو انثدح : نيعم نب ىيحي نع يرودلا سابع

 1*4 /4 بيذهتلا بيذهت - اماتش ناكو ديبل يبأ نع

 8917/٠١ بيذهتلا بياتهت ىظنا ()

 ليقد فوع نبا ليقو كلام ني ثراحلا همسا ليق ؛ يثيللا دقاو وبأ (4)

 ٠ سمعو نكي يبأ نعو ِتيَو يبنلا نع ىور ٠ دسأ نب ثراحلا نب فوع

 ء اه 1 ةنس يفوت ٠ رييزلا ند ةورعو.دقاوو كلملا ديع هاثيأ هنعو.

 17١/1١1 بيذهتلا بيذهت

 هك وسبل

- 0014 - 



 0 : لوقي نيم نب ىبحي تعمس 6

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس سل 5

 5 20 هش 6 ير نايزرملا نب ديعس لاقبلا دعس وبأ
 5 1 نا

 مثيملا يبأ أ مسا سا نع هتلأسو نيعم نب ىيحبإ تعمس سل "0
 ٠ يرضتم خيش هرعتع نب ناميلس : لاقف يردخلا ديمس.ي بأ بِحاَص

0-525 

 قلل

7 

 لل

 قفل

3 

 اليخ نب 5 ستتم هنسأ سول نع ثدعي دتيتشم وب

 يدوعسملا سيمعلا وبأ يلذسهلا دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب ةبتع

 ةيعشو قاحسا نيأ هنعو هللا تبيع نب نوعو هسيبأ نع ىور * ينوكلا

 ش 47/1 بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث : نيعم نباو دمحأ لأق ٠ عيكود

 -ةقيذح ىلوم روعألا يفوكلا لاقبلا دعس وبأ « يسبعلا نايزرملا نب ديعس
 لابق نانايفسلاو ةبعشو شمعألا هتعو « لئاو يبأو سنأ نع ىور

 تام هثيدح بتكي ال ءيشب سيل : نيعم نبا نع ميرم يبأ نب دمحأ

 80/54 بيذهتلا بيذهت + ه 150 ةنس

 مثيهلا وبأ « يراوتئملا يثيللا ديبع لاقيو ةدبع نب ورمع نب ناميلس

 بعكو جارد هنعو « ةريره يبأو يردغلا ديعس يبأ نع ىودأ ٠ يرصملا

1 

 .يقشمدلا ديعم وبأ «يريمح ١ :ينيعرلا لاقو ينادمهلا ناليغ نب صفح

 نب ماشهو ديمح ني 0 هنعو « ءاطعو سواطو يرهزلا نع ىور

 بيذهتلا بيذهت + سأب هب سيل ىئاسنلاو نيعم نبا لاق - زاغلا
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 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس اس مو

 ٠ يرلاب ناك فوك « 0١ نانس نب ديعس

 : لاقف ةرضت يبأ مسا نع هتلآسو نيعم نب ىيحب تعمس ب موو

 نب سنوي, نع « ليمش نب مضنلا نع « دالخ ىنثدح ب موز

 ٠ (*) كمحأ نب كيعس رفسلا ىبأ نع « قاحسإ يبأ

 نامثع يبأ مسا نع هتلأسو نييسعم نب ىيحب تعمس # مهب

ب نمحرلا دبع : لاقف يدهكتلا
 ه1 (4) "لم ن

(0) 

 قف

 ىور ٠ قوكلا رفصألا ينابيشلا نائس وبآأ ٠ يمجربلا نائس ني ديعس

 يرودلا لاق ٠عيكوو يروثلا هنعو « يعيبسلا قاحسا يبأو ٠ سواط نع

 بيذهت ٠ ثيدحلا زئاج يفوك : يلمعلا لاقو ء نيعم نبا نع هريغو

 45/4 بيذهتلا
 ٠ ةحلط كردأ ٠ يرصبلا مث يدبعلا ةريضن وبأ , ةعطق نب كلام نب رذنملا

 نب قاحسا لاق ٠ ةداتقو ليوطلا ديمح هنعو ٠ رذ يبآو يلع نع ىور

 507/٠١١ بيذهتلا بيذهت « ةقث : نيعم نبا نع روصنم

 ٠ يفوكلا يروثلا ينادمهلا رفسلا وبأ « دمحأ لاقيو دمحي نب ديعس

 لاق ٠ شمعألاو هللا دبع هنبا هنعو ٠ ىنمع نباو سابع نبا نع ىور

 ىنكلاو 41/4 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١١7 ةنس تام ٠ ةقث : نيعم نبا

 0/١ يبالودلل

 دهع ىلع ملسأ ٠ يدهتنلا نامثع وبأ ء ورمع نب لم نب نمحرلا ديع

 * لوحألا مصاعو ةداتق هنعو يلعو لمع نع ىور ٠ خو هللا لوسر

 778/5 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ٠٠١ ةنس تام

 ب ١٠١ -



 .لكوتملا يبأ مسا نع هتلآصو نيعم نب ىبحم كعمس ب ”"”قا#

 « (1()5) داود نب ىلع : لاقف ىهجانلا

 : لاقف رفسلا يبأ مسا نع هتلأسو نيعم نب ىيحب تعمس د

 ٠ (0) دمحأ نب ديعس ةمسأ : عيكو لاق

 ٠ (© ريمعم_ نب ٌةرمس : لاقف

 ٠ (0) ناسيك : لامتذ

 يجمل

 )١( .لصألا ىشماه يف سبخلا كردتسا ٠

 هئور ٠ يرصبلا يجاسلا يجانلا لكوتملا وبأ ء داود لاقيو دواد نب يلع ((

 .ءلاق ٠ ةداعقو ينانبلا تباث هنعو ٠ سابع نباو يردخلا ديعس يبأ نع

 ١٠ه ١٠م ةنس تام ٠ ةقث : يئاسنلاو ينيدملا نباو ةعرز وبأو نيعم نبا

 518/1 بيذهتلا بيذهت

 88١ مقر .ريخلا ششماه رظنا (9)

 .سوأ همسا ليق ٠ ةبحص هل ٠ نذؤملا يكملا يحمجلا يشرقلا ةروذحم وبأ (5)
 هنبأ هنعو ٠ هي يبنلا نع ىور ٠ ناماس ليقو ةماس ليقو ةرمس ليقو ْ

 .ناك : رييزلا لاق ٠ كلملا ديع ني نيزعلا دبع هنيا نباو كلملا دنع

 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 24 ةنس تام ٠ آتوص مهادنأو ًاناذأ سانلا نسحأ
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 ىور * كيرش مآ ىلوم ءابعلا بحاص يندملا يربقملا ديعس وبأ ناسيك 6(

 تام ٠ ديعس نب هللا دبع هنبا نيأو ديعس هئيبا هنعو ىلعو رمع نع ش

 429/4 بيذهتلا بيذه ه٠ ةنس

 هيهملطشفهسسل

 - ١ا/ -



 نبا س واط : هل ”تلقف هتلآسو نيبعم نب ىيحب تعمسو ل ©ةال
 ا ء 0١ ناسيك نبا لاقف ؟ نم

 تلق : ل هيأ نع نادرو ن اا ا

 *ء 0 ناسيك : لاق

 5 ناسيك نب : لاق

 تعمس 1 لاق يديتزلا هللا دبع نب بعصم ينئلسحو سات

 بس لاق ا دبع وسلا دعوية يارس

 ُ هلع ناك لا دبع نب ةملل

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس اس “1

 0 )5( زرحم ةمساأ ناك يسفانطلا هلع ثدح يماشلا ءاجر وبأ

20000 

  4١رابخألا ةيشاح ىظنا 54 , 11704 , ١5١

 هنبا هنعو « يلع نع ىور ٠ ةميمت وبأ ٠ ينايتغسلا بويا دلاو ناسيك 11)
 ١14/7 ليدعتلاو حرجلا ٠ بويأ

 م17 مقرلاب رركم 15)
 16٠0 ١6١ مقر ىبخلا ةيشاح ىظنا 45)

 ىور ٠ كلملا دبع نب ماشه ىلوم يرزجلا ءاجر وبأ « هللا دبع ني زرحم 15+
 - ءايركز نب لييعامسإو يروثلا هنعو ٠ لودكمو نانس نب درب نع
 01/٠ بيذهتلا بيذهت

 -_-_- كساس
-115- 



 : لوبي نعم نب ىيحي تعمس # مو؟

 00 هربغ رخآ لجر يورملا ءاجر وبأ

ل نسمي تس
506 لاقو كلذ ط

 0000 

 تعمس < يرصب قلاز كدرزبا نب فسوب ءاكربلا رشعم وبأ أ مو

 ء سأب هب سيل : لاو ل ركذي يعم نب ىيحب

 نع « كيرشو نايفس : هل تبقو نيعم نب ىيحي تعمس ب مهو

 ٠ © راّمتع : لاق ؟ هنسأ : تلق « ةقث لاق ؟ راطعلا مثيهلا يبأ

 1 : هل .ل ليقو نييعم نإ ىيحب كيعسم دع م"

 0 اةنشا فرعأ لا: لاقف ؟ اذه نم لمؤثلا يبأ نع « ةبعش

نحلا مقرأ نب ثراحلا نب دبهقاو نب هللا كديع ()1( ١
 يورهلا ء ءاجر وبأ ٠ . يف

 هلعو يدبعلا ثوراه يبأو ”يشاقرلا ديزي نع ىور يناسارخلا

 - ةقث : نيعم نباو دمحأ لاق - يدنكلا ديلولا ني 'رشبو طايخلا دامح

 ماعلا م 12 /1.بيذهتلا بيذهت ءاه ١1 دعي تام

 نمحرلا دبع نب ىطم « نمحرلا دبع وبأ : باوصلاو لصألا يف اذكه (9)

 « ةرق نب ةيواعمو يرصبلا 'نسحلا نع ىور-٠ يرصيلا قنءألا يزنعلا

 *تاقثلا يف نابخ نبا هركذ ٠ 'ةرامع نب نوعو ىسلايطلا دواد وبأ هنعو

 ش | "11 مقر ىبخلا ةيشاح ىظنا (6)

 ةهتعو « .يعخنلا ميهاربا نع ىور * بصقلا بحاص ميلا وبآ رامع 6

 000 يب كلل ىنكلا رظناو

 كمال مس

 0 : ىو ل



 : هل ليقو نيعم نب ىيحب تعمس دل اب

 « فوك خيش : لابقف ؟ رفعج وبأ نم « رفعج يبأ نع « ةبعش

 م ناحطلا دايز يبأ نع لئسو نيعم نب ىيحب تعبس س م4
 ٠ هملعأ ال : لاق ؟ ىمسسن“*

 : هل ليقو نيعم نب ىيحي تعمس ا لو
 ٠ هنومسي سيل : لاق ؟ وه نم نانس يبأ نع « يرهزلا

 : هل ليقو نييعم نب ىيحب تعمس بس ٠/8

 ؟:نايح وبأ نم دوعسم نبا نع « نايح يبأ نع « فاسي نب لاله

 : هل ليقو نيعم نب ىبحي تعمس لس 01

 : هل ليقو نيعم نب ىيحب تعمس هس 0

 ء شايع نبا ينعي ركب وبأ هنع ىور ؛ يلع نع ىور

 هنع ىور « ةريره ابآ عمس « يلع نب نسحلا ىلوم ناسحلل“ دايز ىبأ (1)
 4١ ماسمل ىتكلا ٠ ةبعش

 ىنكلا ٠ فاسي نب لاله هنع ىور ٠ دوعسم نب هللا درع نع نايح وبأ (؟)
 ١١ ملسمل

 5/7 يبالودلل ىنكلا ظنا ()

 هل د قظم

 - !١)



 : هل ليقو ني. نب ىيخي تعمس # مهب

 ٠ هفرعأ ال : لاق ميشه هنع ثدحي يركبلا هللا دبع وبأ

 : هل ليقو نييعم نب ىيحب تعمس ا مث

 ٠ هفرعأ ال : لاق « يماشلا ةنيكشسلا وبأ

 : هل تلقو ىيحب تعمسو # ميه

 ٠ هفرعأ ال : لاق ؟ وه نم يمجعلا دلاخ وبأ

 : ليقو نيعم نب ىيحب تعمس ل مي“

 ٠ ٠ هقرعأ ال : لاق « دوعسم نبا ىلوم ىسيع وبأ

 : هل تلقو نيعم نب ىيحب تعمس # مدبب

 ؟ةمسا ام : تلق « ةقث : لاق ؟ ةقث : تلق « يثوك : لاق ؟لححملا وبآ

 ٠ ٠ هعمسأ مل : لاق

 نب ىهحب نع « يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ ينثدحو ب م/م

 : لاق نيعم

 ٠ 0 ينثي”دثرلا لجحملا وبأ

 : هل تلقو نيعم نب ىيحي تعمس بر 0/4
 «.معن : لاق ؟ فوك : تلق « ةقث : لاق « 0 ءاقرزلا يبأ نع « ةبعش

 ٠ ال : لاق ؟ ةبعش ريغ هنع ىور : تلق « ال : لاق ؟ ىمسم“ : تلق

 نع دلاخ نبا لاقيو ةنم نبا لاقيو لللختم نب يني د*رلا لجحملا ربأ )١(

 ىنكلا ٠ يروثلاو بانج وبأ هنع ىور 2« سّفلعسمو دثرم نب ةمقلع
 ١١١ ملسمل

 « هللا ديع نب بعك نع ىور « ينوكلا هللا ديع نب ناقربزلا ءاقرزلا وبأ (1)

 ش 5١ ملسمل ىنكلا ٠ ليئارساو ةبعشو يروثلا هنع ىور

 6 196- جم وس



 ؟ ىمسي“ )١( ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وب
 ءا/1مج/ ٠ هعمسأ مل : لاق

 : لاق نمابغلا وبأ انثدح“-« 'رقعج انثدخ « دمحأ انريخأآ مد
 : هل تلقو نيعم نب ىيحب تعمس

 : لاق ؟ ىمسي (2) مزح“ نب ورم نب دمحم نب ركب بأ

 ٠ هعمسأ مل

  # 0١هل تلقو نيعم نإ ىيحب تعمس :.

 ةفرعأ ال : لاق ؟ وه نم يبيتلا دوسألا يبأ نب ركب وبأ .

 دا : هل تلقو نيعم نب ىيحن تعمس - م

 :لاق؟ وه نم يميتلا دوراجلا يبأ نع ثكدح صوحألا وبأ

 ْ 0: 1 - . هفرعأ ال

 ناك ٠ يندملا يشرقلا ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب نكب وبأ )١(

0 

 هتينكو ركب ويأ همسا ليقو 2 دمحم هنسا ليق“-٠ ةغيسلا ءاهقفلا دحأ
 هيبأ نع ىور * دحاو هتينكو همسأ نأ حيحصلاو 2 نمحرلا ديع وبأ

 تام ٠ زيزعلا دبع نب سمعو هدالوأ هنعو رساي نب رامعو ةريره يبو

 . ١17/ بيدهتلا ٍبيذهت ٠ اه 90 ةنسأ

 يراجنلا و يجرزخلا يراصنألا مزح ني ورمع ني دمحم نب ل وبأ

 تنب ةرمع هتلاخ نع ىورو هدج نع لسرأو هيبأ نع ىور *+ هتينك
 ١١١ ةنس تام ٠ يرهزلاو رانيد نب ورمعو هانبا هنعو * نمحرلا ديع

 "م/1 7 بيذهتلا بي اذهت ءاهل١٠ أ

 سس 1 530

 هب )57 -



 ' : هل تلقو'نيعم نب ئيحب تعمم نس مس '

 : لاقف ضايع يبأ نع « ضايف نب دايز ثدحي ؟ ضايع يبأ مسا ام

 نع ينيدملا نب يلع نع 4 قاحسإ نب بوقعد ينثدحو م5

 ةمهجلا يبأ نع «فرطم نعت « نايفس نب منرثه نع + روصنم نب قاحسإ

 ٠ سيق نب نمحرلا دبع ضايع يبأ نع

 : هل تلكو نيعم قب ىيحب تعمس بس مرنم

 ؟ وه نأ رد يماشلا رذنملا :يبأ- نع ثدح يطساولا" نابأآ نب نارمع

 ل 1 ٠ هفرعأ ال : لاق

 ٠  .# 11/46هل تلقو نيعم. نب ىئيحب, تعمس :. . |

 دوسألا يبأ نع.« ئبراحملا مصاع نب. جاجحلا نع ثدح ةبعش

 خيش : لاقف  دوسألا ابأ ينعإ ؟ وه نم *.

 . هل تلقو نيعم نإ ىيحي تعمبم بله 8

 لاق ؟ وه نم ةفيحج يأ نع « رمثع نبأ نع « كيرش-ثدح :
 تلق « معن : لاق ؟ ةقث : تلق + معن : لاق ؟ فوك : تلق ؛ هل خيش

 هعمسأ مل : لاق ؟ كيرش ريغ هنع ثدح ٠

 هل تلقو نيعم نب ىيحب تعمس بلد :

 ريمعنب ديبشع نع ثدحب هل خيش : لاق «دشار يبأ نع « شمعألا

 ىمسي : هل تلق « معن : لاق ؟ فوك : هل ليق « معن : لاق ؟ ةقث : تلق ١

 ءال:لاق

 هل تلقو نيعم نب ىبحب تعمس - مب :

300011 

 سه )179 ب



 عمسأ ملا : لاق ؟ ىمسي“ : : تلق « معن : لاق ؟ ةيحص هل : 0 نر يرامنألا وه : لاق + ةشبك يبأ نع « ملاس نع + شععأل

 ادذحأ ٠

 : هل تلقو نيعم نب ىيحب تعمس ل ممم

 : لاق ؟ هنومسي ةمامأ يبأ نع « ةبيط يبأ نع ثدح دعس نب دمحم

 ٠ ةعبسأ مل

 : هل تلقو نيعم نب ىيحي تعمس ب 589

 .* هقرعأ ال : لاق ؟ وه نم ) ةعزق ىبأ نع ثدح ةبعش

 : هل تلقو نيبعم نبب ىبحب تعمس ل 0.6

 ٠ هفرعأ ال : لاق ؟ ىه نم ٍيفوكلا ةملس .ىبأ نع ثدح ةبعش

 : هل ليقو نيعم نب ىيحب تعمس ل 0

 ٠ :يردأ ال : لاق ؟ همسا ام ةرثببخلا يبأ نع مامه ثدح

 ٠ هنع ناميلس نب رفعج انثدح « (؛) ةحيش .: لاق « ةرثيحلا ىبأ

 ورمع .ليقو ورمع نب ديعس همسا ليق * يجحذملا يرامنألا ةشبك وبأ )١(1

 يبأو يَي .يبنلا نع ىور ٠ ىماع ليقو دمس نب سمع ليقو + ديعس نبأ

 0/1 بيذهتلا بيذهت . يئاطلا ىرتخيلا وبأو هانيآ | هنعو نكي

 هلاخ نع ىور +. يرصبلا ةعزق وبأ « يلهابلا نايب نب يجتح نب ديوس ا

 سس دامحو ةبعش ةهنعو ٠ كلام نس سنأو يلهابلا عابقعقلا نب .ضخص

 1/5 بيذهتلا بيذهيت . ةملس

 ٠ ديدس نب ىنثملا هنع ىور ٠ ًاياع عمس « هللا دبع نب ةحيش ةرثبح_ وبآ (ع)

 ١" ماسمل ىنكلا



 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس وج

 «سأي هب سيل « يبلكلا نع ريسفتلاب ثدحب ناك. 0١ ريثك نب دمحم :

 : هل تلقو نيعم نب ىيحب تعمس س 4

 + يردأ ال: لاق ؟اوه نق رصن يبأ نع« ةرم نب ورمع

 00 : هل ليقو نيعم نب ىبحب تعمس سل 66

 وه اذكه ؛ فرعن ال :لاق وه نم ديزي يبأ نع « ليمك نب ةملس
 : هل ليقو نيعم نب ىيحب تعمس سل 5

 هلا : لاق ؟ ىمسي" « حيجن وبأ هوبأ « حيجن يبأ نيا

 : هل تلقو نزعم نب ىيحي تعمس # م
 ؟ وه نم نسحلا نع « راطعلا ةزمح يبأ نع ثدح هيودعس

 ٠ يردأ ال : لاق

 : هل تلقو نيعم نب ىبحي تعمس هس 7ةمخ 0

 : تلق « يماش : لاق ؟ مع ني نم يدوثجلا يبأ نع ثدح ةبعش

 * ال : لاق ؟ ىمسي“ : تلق « معن : لاق ؟ ةقث

 « مصاعو ثعشأ ثيدح يلع برطضا  ريرج ينعي س : مهل لاق : لاقف «:ديمحلادبع نب ربرج ركذيف ناك و نيعم :نيىبحي تعمس -
 يف تناكو « يل اهصلخف يل اهصلخ دسأ نبا ينعي ب زئهتبل تلقف
 ه٠ ديحأو رتفد

0) 

7) 

 للعملاو خيراتلاو 2 418/9 بيذهتلا بيذهت .رظناو « ٠" ريخلا نلنا
 اا

 ٠ نيممأ نياو دمحأ م امالا هنع ىورا , يفوكلا ٍيبضلا ديمحلا دبع نب ري رج

 4 الم هه 0 9"١7)
0 



 .: لوقي. نيعم .نب ىيحب تعمص ب

 نمحرلا ليلخ « ميهلاربإل دعب ءالبلا نمأب نمو : يميتلا: ميهاربإإ لاق

 عب هإ لاسقف «: « مانصألا ديب نأ ينبو ينبجا برو ؛ لوقي ذإ

 : لاق « ةريغم نع ريرج انثدح : : يبحي لاق ؟ هب مكتادح نم ؟؟ انباحصأ

 ٠ ميهأربإ : لاق

 : لاق سوي نب ادلخأ غيبزلا وبأ ينثدح ؛+آ

 دمحم ديف ناك يذلا ةينآوملا يبآ نبا نع « نعم نب ىيحي تلأس

 « فيس نب رامع ثيردح هيلع تيقلأف « ةقث ةقث : لاقف دثعتجلا رفعج نبأ

 هتبنك دق: الاسقف.« ىقوأ يببأ نبان نع + دسسلاخ يبأ نب ”يب”أ ثيردح
 ها

 2 ويا 20 هج.
1 

 ماسلا 5 همر ماتا (٠ هقث هقث هنع

 ٠ . : كوقيإ نيغم نب ىيحي تغمس سا 408
 كانّيطعأ انإ ' اهتملعف ةأرما تجوزت : مر ةتلتفتغ نب ديوس لاق

 : لاق «اهقألطب تمنهف « يلهأ يف 'رثوخلا ”تفلخ : تلاقف («» « رثوكلا

 0 ا ا ا + ةكمم نم عجرت ىتح اهعد : لالب يل لاقف

 5 . مانع سال 5-3

 6 مافصألا ٠ ديعت ت نأ ينباو ينبنجاَو ًانمآ دليلا ١ ده لمجا بر » : 'ةيآلا 00(

 ياي اةيآلا « ميهاربا ةروس 0

 ا +"ةبض لصألا يف اهقوف فر

 يديألا تضفن نيح ةنيدملا مدق « ةيمأ وبأ 2« يفعجلا ةلفغ نب ديوس ةرفإ

 ٠ يبمشلاو يغغتلا هنعو 2« سمعو لكي ىيبأ نع ىور 2 تيت هنفد '

 4 بيذهتاا بيهذت ةصالخ ٠ ه م ةنس

 ١ ةيآلا /رثوكلا ٠ م6 .()

5 25 

 اب )"عاد



 ىيحب هب ثدحب ريهز : ديوس .نع + )١( ملسم .نب نآرمع ب 408
 + (" ريهز نع « يظاحولا حلاص نبا

 :لاق.ةريغب نع ريرج انئادح :لوقي نيعم نب ىيحب تعمس س 4

 ةملك بلطأب يشارف ىلع.ليللا بلقتألإ ينإ .: «) يميتلا بعرتج لاق
 . ٠ اهدجأ امف طخسي هلل تسيل ناطلئسلا اهب يضر

 م« عامي وب اج د ال سب ص لح
 20 .: 0 ديغصلا يرمملا نع ء بهو نبأ

 0 ٠ هيف هللا عيطتت نأ لثسب

 نع « عقاو نيب نسحلا انثدحن : لاق 'نيعم“ نك ئيحب انثدح :ه5

 .. .دن > .. :  كلق نيحرلا دبع نب وريع نع « ةرمبخ

 لعجف : لاق« هلةعيتض' نم هل لع دمحم ني(؛د)ناورم نب ديززي تءاج
 : لاق اهانفآ ىتح هناوخإو هناريج ىلإ اهب ثعبيوو. ًارررص“ اهر”رّصن“
 ةنجلا يخأل هلأسأ نأ هللا نم يبحتسأل ينإ : لاقف « كلذ يف هل ليقف

 000007 ش ٠ ايتدلاب هنع سفن "أو

 نمحرلا دبع نب ةمثيخ نع ىور « ىمعألا يفوكلا ينعجلا ملسم نب نارمع )1(

 ٠ يروثلاو ةيواعم نب يهز هتعو 2 ريدج نب ديعشو ةلفغ نب ديوسو ْ

 1/6 بيذهتلا بيذهت ٠ تاقثلا يف نابح نبا هركذ

 لماك نب كرابملا ةءارق » : يليام امهنم اًننيبت نارطس لصألا شاه يف (9)
 1 + م« ةثم سمخو ني يرشعو عبس ةنس نمحرلا دبع هنباو

 ٠ بدغج « بعرج/ سورعلا جات رلظنا 07

 1/4 ليدعتلاو حرجلاو « 5 لادتعالا نازيم رلغنا ع

 هد ١7#



 : هل ليقو نيبعم نب ىيحب تعمس ل خ07

 اذه نوميم : لاقف ةربره يبأ نع « نوميم نع « ءاطع نب ىلعي

 ٠+ ةرسيم نب نوميه

:5( 

 :؟)

 ': لوقي نوعم نب. ىيحب تعمس - 4*4

 ٠ هللا دبع وبأ نوميم وه سيل )١( هايس نب نوميم

 . الوم ريغ ءرخ ور يدرتكلا نوميمو

 ٠ فوك © يب راحتملا مصاع نب جاجحلا

 مهر ةاطرأ.نب جاجحلا وق نيمم نب ىبحي تعمسو 41

 كلام ني نسنأ نع ىور“ * خب وبأ هتينك يئرضصبلا هايس نب نوميم“ 4!)

 ٠ ام ”بيذهتلا بيذهت ٠ فيعض : نيعم نياآ نع

 ىور < نوتلاب ريبصت وبأ ليقو عابلاب لييص وبأ هتينكأ 3 يدركلا توميم

 ٠ ديز نب دامحو رانيد نب كلام هنعو ٠ يدهنأ! نامثع يبأو هيبأ نع

 5/٠ بيذهتلا بياذهت ٠ حلاض : نعم نيا نع ةميثخ يبأ نيا لاق

 دوسآلا يبأ نع ىور ٠ اهيضاق يفويكلا يبراحملا مصاع نب جاجحلا
 اياب بيذهتلا بيذهت ٠ ةبعش هنعو . يبيراحملا

 ٠ يضاقلا يفوكلا ةاطرأ وبأ 0 يعخنلا روث ند ةاطرأ ند ” جاجحلا

 ميشهو ةيمش هنعو لوخكم) بيمش نب ورمعو آادحاو آثيدح يبعشلا نع

 ناطقلا ىيحيو يدهم نباو كرابملا نبا هكرت : نابح نبا لاق ٠ ر دنغو

 بيذهتلا بيذهت .- ه158 ةنس تام ٠ لبينح نب دمحاو نيعم نب ىيحي و

 ش ْ ١/4

 25 وو



 :لوقي ئيحب تعنشسو سل 41“

 )١(«* يرصب دوسألا جاجحلا

 : لقب ىرحد تثعمنشسو 65

 ٠ ىطسا و(؟) رائيد نب جاجحلاو

 : لؤقب ىيحب تعمسو 1:

 « سأآب هبب نسنلو مهرغصأ وهو .) يرصب ناسخ نب جاجحلاو

 .*: هريغو « زلجم يبأ نع ثدحي « عيك و هنع ثدح

 :يماميلا يمور نب هللا دبع هل لاقو نيعم نب ىيحي تعمس س-
 : لاق هتعيس : نيعم نب .ىيحب لاقف « ةداتق نع (؛) رمتعم انثدح

 آمون تداز نإف « .ضيح وهف مايأ ةسمخ ةأرملا سلحجت تناك اذا

(1) 

.)9 

 رف
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 رياجو تباث نع ىور ٠ لسعأا قزب فرعي دوسالا دايز يبآ نب جاجح
 لجرو ةقث : دمحأ لاق ٠ ةملس نب دامحو مزاح نب. ريرج هنعو ديز نبا

 170/7 نازيملا ناسل ع حئاض

 نع ىور ٠ يلطساولا مهالوم يملسلا ليقو «٠ يعجشألا رانيد نب جاجحلا

 ةمثيح يبأ نبا لاق ٠ ةيعشو ليئارسا هنعو ٠ ةرق نب. ةيواعمو روصنم

 7٠٠١/17 بيذهتلا بيذهت « سأب هب سيل نودص : نيعم نب. نع

 زلجم يبأو ةمركعو سنآ نع ىور + يرصيلا يسيقلا ناسح نب جاجحلا

 بيدمهت . حلاضص : نلعم نيا لاق ٠ ناطقلاو نوراه ند ديزي هنعو

 !١ ربخلا ةيشاح رظنا

 5 ار



 «ضيح وهف ةعبس تراصغب رخآا موب تداز نإف «ضيح وهف ةتس تراصف

 رخآلا سمخلا يف اهريصو نسخلا ىلإ اه”در رشعلا ىلإ تعفترا نإف

 ---. ةدانق نع هيبأأ نع

 ؟ وه ام همسا : نيعم نب ىيحيل تلق ريمخُسص نب ركب وبأ دلي
 0 , . * مد مهجلا يبأ نب ركب وبأ : لاق

 : لوقي نيعم نب ىبحب تعمس س 414

 نم بنك : لاق زيزعلا ديع نب ٍديعبم نع هب ثدجو رهسسم وبأ لاق
 تناكو «٠ <( .ةريبكلا .ةدحاو.يه. .امنإ 0 نيتنثا قيقز ءاحرسلا مأ نإ لاق

 ... ءاحرتدلا اهل لاقي ةنبإ أهل
 ءلا# ايس م هركا همس <

 00 : لاق .نيعم نب ىبحد انثلحأ : - 2168

 مساو « هدج ىلا بسني دقو يودعلا مهجلا يبأ نب هلا ديع نب نكي بأ )غ0(
 يبأ نب دمحم همع نع ىور + ةقيذح نب ديبع لاقيو يخص مهجلا يبأ

 نع روصنم نب قاحسا لاق يروثلاو ةيعش هنعو * سمع نباو مهجلا

 : 71/١1 بيذهتلا بيذهت - ةقث ةقث : نيعم نبأ

 ةميهج لاقيو ةيمجه اهمسا © ءادردلا يبأ جوز 2 ىرغصلا , ءادردلا مأ قش

 - يسرافلا نامملسو اهجوز نع تور ٠ ةيقشمدلا ةيباصصوألا يبيح. تنبأ

 + ه م١8 ةنس تتام ٠ يراصنألا نا رمع ويأ اهالومو اهيخأ نبا اهنعو

 10/17 بيذهتلا بيدهت

 ٠ ةبض لصألا يف اهقوق (4)

 ا 35980



 ة لاق ميهاربإ نع« روصلنم نع « ةيعش نع © جاجح انثدح

 ٠ طق اثيش تلمس

 ا ةلوقي يسوي يحي تمس

 اهانفرع ةميلثك هيف د دار نإف ٠ هان دقو ثددحلا ١ نم هلا ثدحملا

 3 و ان يردأ ال نإ 9 اي نب ركب بأ الإ نيفتعتس نعش يب

0 

 هنم اريخ طق آدحأ تيأو ام : لوي يدهم نب , نيحرلا دع تس

 * )(  ناطقلا ديعس نب ىيحب ينعي ب

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس سل 7

 نم ناطقلا ئيحت . غمس د اولاق ثيدسحلا تاحضأ نأ ىيحب لب

 الإ ةنم هخم تعّمس ام هللاو ال : ىيحب لاقف (؛) نمحرلا دبع عم نايفس

 « ليئارسإ نع جاجح انثدح : لاق نّيعم نب ىيحب انثدح عمم

 ٠ : لاق مثيهلا ىبأ نع

0 

 الا ربغلا ةيشاح ىظتا )1١(

 همسا ليق ٠ ءىرقملا طانحلا يفوكلا يدسألا ملاس نب شايع نب نكي وبيأ (!!)

 ليقو ملسم ليقو ةبور ليقو ةبعش ليقو ملاس ليقو هللا دبع ليقو دمحم
 ٠ هتينك همسا نأ حيحصلاو بيبح ليقو دامح ليقو فرطم ليقو شادخ

 نياآو كرابملا نياو يزوثلا هتعو ٠ يعيبسلا قاحسا يبأو هينأت نع ىور

 5/١17" بيذهتل ذهتلا بيذهت ٠ ه 1917 ةنس تام * ني

 67 ريخلا ةيشاح رىظنا 4

 ١517 ريخلا ةيشاح ىظنا (غ)

 5 وال



 + .نيبتتس نبا وهو (١).ميهأ ربإإ تام

 : لاق نيعم نب ىيحب انثدح ل 8

 ,"٠ ءاطع ىلع تاخد : لاق ىلل يبأ نبا نع «دابألا صفت وبأ اني

 ٠  # 5لاق يعم نب ىيني تثلح +

 هيبأ نع ؛ + نوميم نب ورمع نع « نايفس نع ء يدهم نبا اشنحأ

 هيلع ىلإ ٠ 1

 لوقي نيعم نب ىبحي تعمس سا مك :

 هسأرب 0

  551لوقيإ نيعم نب ىبحب تعمس دس :

 )١( مقر ربخلا ةيشاح ىظنا 8١

 )( يكملا دمحم وبأ 6 مهالوم يشرتقلا ملسأ ةهمسأو « حاير يبأ نب ءاطع 0

 هللا دبع نب سياجو سمع نناو سأبغ نبا نع ىور ٠ شمعألا هنبا هنعو

 جيرج نباد يءازوألاو ٠ ةنس تام ١١4 ه ٠ بيذهتلا بيذهت 253/7

 وبآ لاقيو « دمحم وبأ مهالوم « يبلاوأاا يدسألا ماشه نب ريبج نب ديعس قل
 هنعو ٠ ةريره يبأو ريبزلا نباو سابع نبا نع ىور ٠ يفوكلا هللا دبع
 ريبج نب ديعس تام : نوميم نب ورمع لاق ٠ يعيبسلا قاحسأ وبأو هانبا
 ه 106 ةنس ثام هملع ىلا جاتحم وهو الا دحأ شضرألا رهظ ىلع امو

 ١1/5 بيذهتلا بيذهت

 25 رس



 هيف نيثالثو عبرأ ةنس « ماعب نامثع لتق لبق رابحألا .بعك تام

 00 ا . ؟ مورلا دالب فوج

 : لوقي نيعم نب ىيحب تّعمس -

 6 يس قل ناكو ( ثمر هنهتسو عست ةنس ب (0) يرلصملا ينعب بوبأ نب ىيحب تام

 : لوقي نيعم نب ىيحب: تعمس ل

 مثلا ديعينعيتةنبا يقبو نيعبرأو ثالث ةنس صاعلا نب ورفع تام
 ش 1 ٠ /1 مم / نيعبسو ثالث ةنس تام 6 ةنس نيثالث هدعب

 < لأق سابعلا وبأ انثدح « رفعج انئثدح « ديحأ اةريخأ ب 4م

 ش 00 : لوقي نيعم نإ ىيحي تعمس

 ' « فينو نيئامث نبا وهو نيعبرأو نامث ةنس نشمعألا تام..

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس س ة1

 ٠ نيسمخو نيتنثا ةنس (؟) نوع نيا تام

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ا 49

 ليوطلا ديمح نع ىور ٠ يرصملا سابعلا وبأ «٠ يقفافلا بويأ نب ىيحي )١(
 نب قاحسا لاق ٠ ثيللاو جيرج نبا هتعو ٠ يراصنالا ديعس نب ىيحيو

 .بيذسهتلا بيذهت ٠ ةقث : ةرم لاقو , حااص : نيعم نبا نع روصنم

 0/١ ٠

 نيريس نبا نع ىور ٠ كلام نب ستأ ىأر « يرصبلا نوع نب هللا دبع (1)

 هبيدهتلا بيذهت ٠ يروثلاو شمعألا هنعو + يرصبلا نسحلاو يعخنلاو
 ١6١ : دتافو اهيفو نول

 ال ١



 نامث ةنس كلذو 6 ثناضمر نم: ايضم نيمويل () دادسم تام 1

 اهتعضو « ةكم ىلإ تجرخ اذإ ردحأ دنع يبتك عضأ نأ ”ترثآ ول ديعس

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس # انج

 عيرألا ءاثالثلا موب ,كلذو 4 سم نم لوأ ١ يناكمحلا نبأ تام

 تلقف « نيتئثمو نيرسثعو نامث ةنس ناضمر رهش نم تيقب ةليل ةرشع

 هب سآب ال ةقث ناك : لاق ؟ ناك فيك : كلذ دنع نيعم نب ىيحين

 *ء قدص لجر

 ءاعاا 1 لوقبب نيعم نب ىيحب تعمس ل 4

 )١( يدسألا يربصبلا ليرسم نب دهرسم نب ددسم .٠ ظفاحلا نسحلا وبأ ٠
 وبأو يراخبلا هنعو - ميشهو ريثك يبأ نب ىيحي ني هللا ديع نع ىور

 ةددسم تيتأ ول : ناطتقلا نيعس نب ئيحي نع-نيعم نب ىيحي لاق - دواد

 لمأتسي ناكل هتيب يف هتثدحف ٠ نبا نع سالفلا نوراه نب دمحم لاقو

 بيذهعلا بيذهت ةقث : نيعم ١١/٠١8

 نع ىوز ٠ يفوكلا ىيحي وبأ «٠ ينامحلا نمحرلا دبع .نب ديمحلا دبع - (؟)

 نايفسو ةبيش .يبأ انبا هتعو , نينايفسلاو شمعألاو « ةدرب يبآ نب دي يني

 ١١١/5 بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث : نيعم نبا'لاق ٠ عيكو نبا

 ما ىلوم : لاقيو ريبزلا لآ ىلوم يدسألا شايع يبأ نب ةبقع نب ىسوم (1)
 ينبا ةزمحو ملاسو دلاخ مأ نع ىورو هريغو سمع نبا كردا ٠ دلاخ
 نانايفسلاو ميهاربا نب ليعامسا+ يخأ نبا هنعو ٠ سمع نب هللا ديع

 ب ١"مةا



 ةلمرح )١( 0000

 (؟:ملسم نن ديلولا :هلن ليقو لوقي نب نيبعم نب ىبحب تعمس ب عه
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 نبأ انثدح : لوقب أ ةرم يمل نب عي تش لة

 0 : لاق مر ريك

 « متطاقثملاب نفذو نيعيرآو ثالث ةنسأ رصمت ضاْعلا نب ورمع يفوت
 تامو“+ مهاتوم هدمتع نونفدي رصمب -مهل لبجح : نيبعم نب ىبحم لاق

 ٠.4 هرادديف نفدو نيعيسو ثالث ٍةَنس صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 يرهزلا نع ةيقع نب, ىسوم باتك : لوقي نيعم نبا ناك ٠ جيرج نباو ..

 لاق اذكو 2 ةقث هيبأ نب دمحأ نيب هللا ديع لاق .٠ بتكلا هذه حصأ .نم

 551 بيذهتلا بيذهت ٠ نيعم نبا نع دحاو ريغو يرودلا

 * ةلمرح وبأ ٠ يملسألا ةّئَس نب ورمع نبي ةلمرح نب نمحرىلا ديع )١(

 ٠ يعزاوألاو يروثلا هنعو بيعش نب وزمعو بيسملا نب ديعس نع ىور ٠

 وبأ ٠ .سابعلا ينب ىلوم ليقو ةيمأ يتب: ىلوم .يشرقلا .ملسم نب هيلولا -(5)

 ٠ جيرج نباو يعازوألا نع ىئور ٠ .ماشلا ملاع ٠ يقشمدلا سابعلا

 ١

 يرصملا ايركز ىبأ ء.مهالوم يموزخملا.يشرقلا .ريكب .نب. هللا .دبع نب ىيحي (19)

 ملسمو يراخبلا هلعو « ةعيهل نياو ثيللاو كلام نع ىور ٠ ظفاحلا

 5١9 مقر ربخلا يبظنا (5)

 ب ١ 1"ؤ0



 04 ريس نب كيعس ىف ربخأ : لوتد نبيعم نإ ىيحب كيعمتس بنل عاب

 : لاق ثراحلا نب ةءرمغ نع

 نيتتثا ةنبس: 0 ةجيبر نب رشمجو « 0 ثراحلا نب ورمع يتفتس"ا ممول .٠

 ٠ تامف مايألا كلت يف لمثح « ةعيبر نب رفعج تام اهيفو ٠ ةئمو نيثالثو

 : لوقي, نيعم نب ىيحب تعمس 2

 : (٠ نينامثو ىدحإ ةنس مر كرابملا نبا تام

 2 42 نينامثو ثالث ةنس (ه) ميشه تام.

0) 

( 

5 

(١ 

(2) 

 ةيمأ وبأ سيق ىلوم يراصنألا هللا ديع نب بوقعي نب ثراحلا نب ورمع

 حلاصو نيج نب دهاجم هتعو ٠ يرهزلاو ملاسو هيبأ نع ىور ٠ يرصملا

 لاقو ٠ آدج هقثوي نيعم نبا ناك ةبيش نب بوقعي لاق ٠ ناسيك نبا“

 بيذهت ٠ ها5448١ ةنس تام ٠ :ةقث : نيعم نبا نع روصتم نب قاحسا

 2/4 بيذهتنا

 ." .يرضملا لييحرش وبأ «٠ يدنكلا ةنسح نب ليبحرش نب ةعيبر نب سضعج

 يرهزلاو كلام نب كارعو جرعألا نع ىور ٠ ثراحلا نب هللا نبع ىأر

 4٠/7 بيذهتلا بيذهت ٠ حيرش نب ةويحو رضم نب ركب هنعو

 نمحرلا ديع ىبآ مهالوم يميمتلا يلظنحلا حضاو.-نب. كرابملا نب هللا ديع
 ليوطلا ديمحو يميتلا ناميلس نع ىور ةمئآلا دحأ ٠ ئزورملا

 "٠ نيعم نب ىيحيو ةنييع نياو يروثلا هنع و دلاخ :يبأ نإ ليعامسإو

 - لاقف ٠ قازرلا ديع وأ كرابملا ند هللا دبع تبثأ اميأ : نيعم ننال ليق

 انيفاب بيذهتلا بياذهت . قازرلا دفيع نم اريخ هلا يع ناك

 ٠ ةثمو نينامثو ىدحا ةنس تام يأ ةيمض لصألا يف اهقوف

07 
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 .: لوقي, نيعم نب ئب محن تثعمشس د 5:5:

 ٠ نينس رشعب (5) ديب ز لبق () فرضصم نب :ةحلط تام --

 ١:: لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ب :

 نيسمخو انا نس « رج بأ هيف تام نس «» يارا تام

3 
)0 
 م

 نارهم نب :مسابقلا هلاخو هيبآ نع ىور لسسألا يراغب هنا ليق ٠ يلطساولا

 : نيعم نبا لاق ٠ لبدح نياو يروثثا هنعو * شممعألاو ليوطلا ديمحو

 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 147 ةنس ثام + ريغص ؤهو يرهزلا نم هعامس

 00 ا

 لاقيو هدمحم .وبأ +« ي ءايبلا يئادمهلا بعك نب و لمع“ ْنِد فريصم نب ةحلط:

 ديبزو شيعالا .هتعو « ريبج ني ديعسو سنأ نع ىور يفوكلا هللا دبع وبآ

 بيذهت ٠ ه ١١7 ةنس تام ٠ ةقث : نيعم نبا لاق ٠ يمايلا ثراحلا نبا

 0 0 ال أ بيذهتلا <

 وبأ يمايألا لاقيو يمايلا ورمع نب ميركلا دبع نب ثراحلا نب ديبز

 ميهارباو دهأاجم نع ىور ٠ ينوكلا هللا ديع ويأ لاقيو نمحرلا ديع

 بيذهت ٠ ه ١1١؟'؟ ةنس تام ٠ يروثلاو كيرشو هانيا هتعو - يمخنلا

 بيذهتلا 7/85٠١

 ٠ هيقفلا يعازوألا ورمع وبأ ء ورمع يبأ نب ورمع نب نمحرلا دبع (5)
 '' يع يف ع 0

 دسحصو يرهزلا نع ىور ٠ آطبارم تامق هرمع رخآ يف توريب لزن
 ٠ ه 131048 ةنس تام ٠ كرابملا نباو يروثلاو ةبوش هنعو ٠ نيريس نبا

 ١4/1 بيذهتلا بيذهت

 0 روصتملا عج وبأ : يآ

 4٠94 ربخلا ةيشاح ىظنا

 - لصألا يف اذكع

 6 ا



 00 . 2 .: لوقيب نيعم نب ىيحب تعمس س 45

 سمخ ةَئِس تامو « نييعستاو عبررأ ةئس حر دعم نب ثيلددلو

 + هثمو نيعبسو

 + لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ل ذل

 6 نينس شعب ةئبيع نبأ نم ربكأ يروثلا نايفس

 : لوقي, نيعم نب ىيحبإ تعمس 2 4
 0 ٠ نيتتسب 05١ بوبأ نم .ربكأ ١( ذوع نبا :

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس 4457
 ء نينس تسب ينم ربكأ تنأ : لاق لينح نب دمحأ «؛) ينربخأ

 نامث ةنس نأ تدلو : ٍنيعم نب ىبحي لاق.« نيتسو عبرأ ةنس تدسلاو

 + ةلمو نيسمخو

 انثادح : لاق ريم نبا انثدح : لاق نيعم نب ىيحب انثادح 445

 : لاق رماع نع « لوغم نب كلام
 . يرسصملا مامالا ثراحلا وبأ 0 يمهتفلا نمحرلا ديع ند دعس ند ثيملا 4

 *كرابملا نياو ةغفيهل نبا هنعو ٠ يرهزلاو ةكيلم يبأ نباو عفان نع ىور

 ةنس تام : ةقث : نيمم نبا نع روصنم نب قاحساو ةمثيخ يبأ نبأ لاق

 216/4 نيذهتلا بيذهت . ىه 060

   )5ىبخلا ةيشاح تلظتأ ١”6٠

 سنا ىار ٠ يريصبلا نكب وبأ ٠ ينايتخسلا ناسيك ةميمت يبآ نب بويأ (*)
 نياو شمعألا هنعو 2. ماظعو لاله نب ديمح نع ىورو « كلام نبا

 ضيم بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١7١ ةنس تام ٠ ةيلع

 ٠ ةبض لصألا يف اهقوف (5)

 2 و



 لعفت مل إم لعف ىلع كنإف ةدوتتلاب كيلع (0) ة“ريبته نبال تلق
 1 ٠ تلعف دق ام در ىلع كنم ردقأ

 ءيدهم نب نمحرلا دبع انثدح : لاق نيعم نب ىيحي انثدح ل 447“

 ل يميشلا نع ءدلاخ يبأ نب ليعاسإ نع  رمألا رثنج نع

 مهبحاص ضرم نم ضيرملا لهأ ىلع ”دشأ ءارثقلا ىقمح
 0 . * مهتقو ديغ ىلإ قود مح غو كوكي

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس 44

 لهس وه : : يماميلا يعور نب هلل دبع هل لاقف « دسأل وبأ لهس

 5-0 مح ره + مع 1 : لاق ؟ ©) يرازفلا

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس -
 ٠ مشاه وبأ « دايز نب ةريغم

 .: لوقي نيعم نب ىيحب تعمس ا :ه+

 "8 «؛) ماشه وبأآ مسقم نب ةريغمو

 نم « دْياِق ء ريمأ : ةرازف ينيب نم « دلاخ وبيأ + ةريبه نب سمع نبا ديزي )1(

 ةيالو هل تعمج ٠ ديزي نب بيلولل نيرسنق يلو - ةيومآألا ةلودلا ةالو

 هاه !”١ ماع تام ٠ اه548١2١ ةنس ( .ةفوكلاو ةرصبلا ) نيقارملا

 : 4-11 مالعالا

 ؟١/7107 بيذهتلا بيرقت ىظنا (؟)

 نع ىور *+ مشاه وبأ لاقيو يلصوملا ماشه وبأ ٠ يلجبلا دايز نب ةريغملا (1)
 ه617١ ةنس تام ٠ عيكوو دايز هتبا-هنعو ٠ ءاطعو ناسيك نب هللا دبع

 3 558/١٠١١ بيذهتلا بيذهت

 ١ا/* ربخلا ةيشاح سنا (5)



 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس دس 0

 0١ ٠ ءاجر وبأ بيبح يبأ ن رد كدت

يفاملكسلا ةديبّتع نع هتلآسو نيعم نب ىيحب تعمس ل :ه؟
 

 ا: ملسَم وَبأ وزمع ن نأ : لاق ؟ وه نم نبا : تنك

 تق قارولا طم ع هاو دهم نب يمي تمس مخ

 ٠ نامشهتط نبا : لاق ؟ وه نم نبأ

75١ 
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 3 لوقي نيعم نب ىبحي تعمس -

 0 ء/بمس/ مو ةملس وبأ رعسم

 لاعل هلأ 846 ىربخلا ةيشاح رظنا:

 8/1 بيدهتلا بيذهت يفو * ١٠غ مياس .ىنكلاو لصألا يف اذكه

 ةديبع وهو - يفوكلا ورمع وبأ هتينكو
 نب سيق نبا لاقيو ورمع نب

 ميهاربإ هتعو' ٠ دؤعسم:نباو يلع نع:ىور ٠ يدارملا يناملسلا قرمع

 ه الا ةنس تام - نيريس نب دمحمو ىعخنلا

 .٠ يلع ىلوم يملسلا :يئاسارخلا ءعاجر وبأ 0 قراولا نامهط ند نطم

 نامهلم نب ميهاربا هنعو ٠ ءاطعو ةمركع نع ىورو لسرم لاقي سنآ نع

 لاقف ؟.ىلطم“ : نيعم نب ىيحيل تلقو هللا ديع لاق ٠ ةيمعشو نادامخلاو

 ٠ حلاص نيعم نبا نع روصنتم نب قاحسا لاقو ٠ ءاطع ثيدح يف فيعض

 ليتل بيذهتلا بيذهت ٠ءاه 6 ةنس تام

 ةملس وبأ 2, لاله: نيب ثراحلا نب ةديبع نب :نيهظ نب مادك نب سصسم.

 'قاحسا نياؤ يسيتلا ناميلس :هتعو ٠2 ةداتقو ماطع نع ىور - يفوكلا ١

 ةنس تانم ٠ ةقث : نيعم نبا نع روصنم نب قاحسا لاق ٠ يروثلاو

 ١١5/٠١١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه 6

 د )غ8



 سابعلا ونأ انثدح : لاق رفعج انثدح ::لاق دمحأ انربخأ هه

 يبأ نب سلوي نع حمس لاق نيعم نب ىبحي هاج لاق

 *  ليفلا و موي مالسلا هيلع يبل دلو

 نب ديلولا نب تباثا انثدح : لاق نيعم نم ىيحد انثدحو 555

 : لاق  ليفطلا يبأ نع ءهيبأ نع عيئتج

 7 يأ ماع

 : لاق نيعم نب ىيحت نع ”ىباتك يف تدجو ب ؛ه«

 : لاق ”رشحلا نبا نع « ريهز انثدح : لاق مدآ' نب ىبحي انثدح

 : لاق ؟ هياع هللا لص يبنلا نم ركذت ام : ١ ليفطلا يبألا تلق

 ٠ هريعب ربو حبسمب هتيأر ينأ ركذأ

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس س ؛4ه4

 ٠ © ةرسيم نب كلملا دبع « دارزلا كلملا دبع

 ةيض لصألا يف اهقوف )4١ 

 يثيللا ليفطلا وبأ « شحج نب ورمع ني هللا دبع نب ةلثاو نب رماع (4(؟)

 كو يبنلا نع ىور * دحأ ماع دلو * حبصأ لوألاو ورمع همسأ لاتيو

 ٠ اه ٠١٠٠١ ةنس تام ٠ ةداتقو يرهزلا هنعو ٠ صعو كي يبأ نعو

 ظك10/6 بيذهتلا بيذهت

 بوسنم ) دارزلا ينوكلا يرماعلا ديز وبأ « يلالهلا ةرسيم ند كلملا ديع قفز

 و ٠ ليفطلا يبا سمع نبا نع ىور ٠ ( عردلا وهو درزلا لمع ىلا
 ٠ ةسلقث : يئاسنلاو ىشارخ نباو نيعم نبا لاق ٠ رعسمو ةبعش

 575/5 بيذهتلا بيذهت ٠ ةيناثلا ةثملا نم يناثلا رشعلا يف تام

 ١858 ب ١١
١ 



 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس_س 4هو..

 5001٠يجانسلاو راجنلا ثعشأ :لاقيو عخنلا نم راوس نب ثعشأ .

 : لوقي نيعم: نب يحب تغمس ل 567

 .«»)يفقثلا نامثع : لاقيو ءىفعألا نامثع :ةل لاقي ةريغملا ني نامثع

 : هل ليقو نيعم نب ىيحن تعمس "ا 15

 : لبق + (9) يمبلا هلل دبع : لاق همسا ام ةشن ةشئاع نع ثدحي يهبلا

 : ء ةقث : لاق ؟ ةقث هل

 : هل ليقو نيعم نب ىيحي تعمس 40

 0 هنوقرعي ال : : لاق 5 يه نم يراصنألا يهاب يب“أ وبأ

 .* « يرازفلا ءازجأ نم ثلاثلا ءرزجلا رخآ » : لصألا شماه يق )0(

 راجنلا ةيعش هل لاقيو ٍفيقث ىلوم يفوكلا راجنلا يدنكلا راوس نب ثعشأ ()

 ناكو تيباوتلا بحاص مرثألا لآقيو قرفألا ثعشأو يتوباتلا ثعشاو

 ةبعش هنعو * يبهشلاو يرضتلا نتسحلل نع ىور «* زاوهألا ءاضق ىلع

 7077/١ بيذهتلا بيذهت ١5 ٠ ةنس تام ٠ ميشهو يروثلاو

 ىقعألا نامثع وهو . يفوكلا ةريغملا وبا مهالوم يفقثلا ةريغملا نب نامثع (5)

 ٠ دهاجمو دعجلا يبأ نب ملاس نع ىتور ٠ ةعرز يبأ نب نامثشع وهو

 : نيعم نبأ نع ةمثيخ يبأ نبا لاق * يروثلاو ليئارساو ةبعش هنعو

 بيدهت ٠ ةقث وهو يفقثلا ةعرز يبأ نب نامثع وه ةريغملا نب .نامثع
 1 ١657/1 بيذهتلا

 راسي هيبآ مسا لاقي دمحم وبأ ؛ نييزلا نب بعصم ىلوم ”يهتبلا هللا دبع (5)

 نب دلاخ هنعو ٠ يردخلا ديعس يبأو سيق تنب ةمطافو ةشئاع نع ىور

 7417 ىبخلا ىظناو 894/5 بيذهتلا بيذهت ٠ دئاخ يبأ

 ب -١56



 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس د

 ٠ مشاه ينب ىلوم () نمحرلا دبع نب ليعامسإ يةدشسلا

 بويأ دنع نحنو (5) ريثك يبأ نب ىيحب:توم انءاج : ةيلثع نبا لاق

 ٠ نوتتسب هتوم لبق بويأ ىلإ ليعامسإ سلجو : لاق

 ا * لوقي نيعم نب ىيحي تعمس د 86

 هيلإ انسلجو. ةئامو نيثالثو نيتنم ةنس ) بوتأ تام ةيلع نبا لاق

 نبأ تامو نيتنسب بوي نم ربكأ (©» نوع نبا ناكو نيتتسن هثؤم لبق

 ب ٠م ةنس نيراشعب بوبأة دعب نوع

 : لاق دنعسنب ىيحب انثدح : لاق نيعم نب ىبيحي انثدح ل 5

 : لاق ريهظ نب. ثيرح نع « ةراثبع نع « ناميلس نع « نايفس انثدح

 ٠ هلثم هدعب .كرق أم : لاقف ىب ءادردلا ىهأ ىلإ هر هللا ديع ىعن .ءاج

 يشزقلا دمحم وبأ . يدسلا ةمي سك يبأ نب نمحرلا دبع نب ليعامسا )١(
 عماجلا باب ةدس يف دعقي ناك « ريبكلا يدسلا وهو روعالا يفوكلا مهالوم
 - يروثلاو ةبعش هنعو - سأبع نبأو سنأ نع ىور ٠ يدسلا يمسف

 818/1 بيتنهتلا بيذهت +" ه ١117 ةنس تام

 8 ىبغلا ةيشاح عجاد (0)

 7 464 ىبخلا ةيشاح ىظنا , يناتيخسلا بويآ يآ ()
 | 491 ربخلا ةيشاح ىظنا , نوع نب هللا دبع يأ (4)
 هبيدهتلا بيذهت ٠ اه ضر ةنس تام يباحصلا دوعسم نب هللا بيع وه (4)

1/1 1 

 - روهشملا يباحصلا يجرزغلا ءادردلا وبآ يراصنألا كنام نب سيوع ىلا
 ١6/8 بيذهتلا بيذهت ٠ هتفالخ نم اتيقب نيتنسل نامثع ةفالخ يف تام

 5 ل



 : لوقي نيعم .نب ىيحن ثعمس ع ما

 : هل اولاق ثيرداح ةئم ىرهللا دييلع نم ائعمس : (١رريمث نيا انل لاق

 ء حطس قوف نم انيلع أرق م مكبذكأ هللاو ال : لاق ؟ امهنيب اميف لصفت
 ٠ اهاتخكستف (؛:رةوخسنا : لاق باتكلا انيلإ عفد مث

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ب عكمح

 ينم 0) يراصنألا ديعس نب ىيحي عسس : سنأ نب كلام لاق

 : هل ليقف « هل هتخسنف هخسنفا : يل لاقف ًاباتك يلإ مفد مث ثيداحأ

 نب' | نع غبِصا اذبه « كاذ نم لقعأ ناك وه : لك هع

 . ٠ كلام نع بهو

 يف هريغو ةمثيخ.يبأل لوقنإ رتثبم نب شيبشح تغمس نا 4
 ينعي ت اذه ينئثدح .: لاقف ةقلحلا يف مهزكاذي ؤهو عماجللا دجسملا

 ١45 ريخلا ةيشاح ىظنا 23)

 « يودعلا باطخلا نب سمع نب مصاع نب صفح نب سمع نب هللا ديبع )7

 ء ردتنملا نب دمحمو عفانو دلاخ تنب دكاخ مأ نع ىور + نامثع وبأ

 ؟4/1بيذهتلا بيذهت ٠ ه١ 51 ةنس تام ٠ ريمت نب هللا ديع هوخأ هنعو

 ء 392 994 : ؟ نيعم نبال خيراتلا يفو , ةينض لصألا يف اهقوف ةرقأ

 ٠ اهفرغأ ام هللاوال : 20م: م

 ٠ ةبض لصألا يف اهقوف 20(

 دبعو كلام نب سنأ نع ىور « يندملا يراصتألا سيق نب ديعس ني ىيحي قل

 * ه ١585 ةنس تام ٠ يعازوألاو كلامو .يرهرزلا هنعو 2 ىْماَع نب هللا

 1 بيذهتلا بيدهت

 ب ١ةىث



 ؟ ءايركز ابأ اي وه فيك 0رةرمض يبآ نع «هيلإ راشأو  نيعم نب ىيحب
 : لاق (« هلا ديتبتع نع + ةرمض وبأ ءانئدح مه : نيمس نإ ىبحي لق

 هل لاقيف هيلع ضرتغ الو هآرق ام رتفدلاب ىتأ يرهزلا ىرأ تنك

 0 : *ا معن : لوقيف « كنع اذه يورن

 يعبي - يضاتلا نرخ : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس ل
 0 0 : لاق فسوب نب ماشه

 .٠ ةضارع يرهزلا نم انعمس ام ”ةماع : رمعم لاق

 : لاق دحاو ريغ نم هتعمس : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس 1
 ٠ ضرعلا الإ كاذ لق : لاق ؟ يرهزلا نم كعامس فيك : » كلامل ليق

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس 41

 نميف سيل «يرهزلا باحصأ نم يرهزلا نع ىور نم قثوأ كلا

 ٠ هنم قثوأ يرهزلا نع ىور

 : لوقي نيعم نإ ىيحي تعمس ل 407+

 *ء اانثدح : الإ

 : لوقي نييعم نب ىيحب تعمس ب 241

 ينثدحت 12 يرهزلا نم ينعي - اوعمس فيك رهسم يبأل تاغ

 ١4 ربخلا ةيشاح ىظنا |

 4117 نيغلا ةيشاح يف هتمجرت تمدقت دقو سمع نب هللا ديبع وه (5)

 ١9 مقر ىبخلا ىظنا (6)

 ا ١552



 : لاق سائعلا وبأ انثدح « رفعج انثدح « دمحأ ائريخأ به

 | : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس

 : لوقي ضرعلا فو « اَهب ”ني دآ : ةلوانملا يف لوقي يعازوألا ناك

 ' ظ ٠ هريغو يرهزلا ىل اع تأرق

مس . : لاق عيكو انثدح : لوقيإ نيعم نب. ىيحي تعمس # 4074
 تع

 : لوقي ةبعش
0 

 ٠. اهاورف م: ةفيحص م نايفس وبأ باصأ

 رم مس 1 ثم .: لوقي نيعم نب ىيحي تعمس # 1

 20 ةيجاذ تست تيتأف ينهثجلا هيخآ نع. « قاحسا وبأ ينربخأ : ةيعش لاق

 ةبعش نع ؛ عيكو اذه : نيعم نب ىيحي لاق مث « جنرطبثلاب بعلي هتيأرف
 05 *:ةبعش انربخأ : لاق (؛) هنم هتعمس ًآعيمج

 0-2 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس 408

 ... *هارخآ' لجر ااذه « بمك نب (5) ةيجان اذه سيل

 7١5 ريخلا ةيشاح رظنا 1(4)

 7 بينهتلا ٌبيانهت نظناو « ةيفحص » : لصألا يف 2 (5)

 نب بدنج-نبا .لاقيو بدتج ني بعك نب.ةيجان : -نانثا تعك نب ةيجان (؟)

 ٠ هي يبنلا نع ىور.؛ يعازغلا- يبلسألا نمعم ني نيمع نبا لاقيو بعك
 949/1١" بيذهتلا بيذهت ٠ ريبزلا نب ةورع هنع ىور

 فافقخ وبأ :يزنعلا فافخأ نبا لاقيو يدسألا بهك نب ةيجان (ب)

 هنعو ٠ رامعو ىلعؤ دوعشم نبا نع ىئور * نانثا امهنإ لاقيو يفوكلا

 49/1١3" بيذهتلا بيذهت ٠ قاحسا يبأ نب سنويو يعيبسلا قاحسا وبأ

 ها ْ ٠ ةبض لصألا يف اهقوف :(؛4)



 : نأ

 : لوقي نيغم نب ىيحب تعمس لس 49ه.

 تدرأ نإف 00١ ميثخ نبا" ىلع“ "اها أرق امنإ : .ميلثس نب ىيحي يل لاق

 لاق + كيل اهعفدأ ىتح فحصمب ينئجف هيلع اهثتأرق امك يلع رقت

 ٠ فحصم نهرب الإ دخأ ىلإ اهعفدي ال .ناكو : نيعم نت ىبح

 : لوقي نيعم نب ىتحي تعنس دن 244

 (هر هللا دبع اف « 0 بذ يبأ نبا ىلسع انضرع 5: يبنعقلا لاق

 ا 1 الا 1 ٠ هيلع انضرع

 (ه) ةرسيم نب .صفح نع هتلأسو نيعم نب ىيحب . تعمس ل 4١

 نب ديز ىلع مهل ضرعي ند ريثك نب دابع ناك « ًاضرع عمس : لاقف

0) 

 قيل

 قيل

0 

(2) 

 كل

 م سا

 *ةرهز ينب فيلح نامثع وبأ « يكملا يراقلا ميثخ نب نامثع نب هللا دبع
 رج نمد نيويسلا هتعمل ١ ا لا ينأ نع عود .

 201 بيذهتلا

 « يندملا نمحرلا دبع وبآ يثراحلا ىبنعقلا بتعق نب ةملسم نب هللا دبع

 رعأو ملسمو يراخبلا هنعاوا 6 ثيللاو ةبعشو كلام نعو هيبأ نع ىور

 51/1 بيذنهتلا بيذهت ٠ اه ١١١ ةنس تام ٠ دواد

 | اا ريخلا ةيشاح رظنا

 هيبأ نع ىور ٠ يندملا دمحم وبأ , يدتكلا ديزي نب بئاسلا نب هللا دبع
 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١١1 ةنس تام بئذ ىبأ نبا هنعو * هدج نع

22/6 ْ 

 ر © نالقسع نكس ٠ يناعنصلا رمع وبآ « يليقعلا ةرسيم نب صفح

 : نم نبا لاق ٠ ىددثلا هنعو «ةورع نب ماهو لمآ نب ديف نع

0011 

 سيق نب ريثك نب دابع : مهضعب لاقو ينيطسلفلا سيق نب ريثك نب دابع

 هس :

 12١



 نب صفح ىلإ تبهذ : (0 يديوسلا رفعج + وبأ لاق « هريغو (0) ملسأ

 ريثك نب دابع ناك امخإ : يل لاقف « ًاباتك ”يلإ جرخب“ نأ هتلأآسف ةرسيم

 ٠ انل ضرعي

 نع « ) سيق : : هل ليقو لوقيإ نيعم نب ئيحب تعمس ب 44+
 ٠ رسعألا نب يحبانصلا : : لاق ؟ (هز همسأ (ه) (؛) يحبانصلا

6) 

(0 

) 

(02) 

 : لوقي ىرخأ ةرم نيعم نب ىيحي تعمس ب دولت

 ٠ ه) رسعألا نب حياتصلا همسا نأ اومعز أطخ يحبانصلا

 ىيحي نب ئيحي هنعو.٠ بئذ يبأ نباو شنمعألا نع ىور ٠. يميمتلا :

 لاقو + ةقث.: نيعم نبا.لاق : يتوريبلا ةمقلع ,نب. ةبقعو يروياسينلا

 بيذهتلا بيذهت ٠ ةثمو نيعبسلا دعب ىلا يقي ٠ سأي هب سيل : ةرم
 ليا

 نباو ةثالثلا هدالوأ هنعو ٠ ةشئاعو سمع نياو ةيبأ نع ىور ٠ رمع ىلوم

 يبأ نم الو رسباج نم عمسي مل : نيعم نبا نع يرودلا لاق ٠ جيرج

 596/1٠9 بيذهتلا بي ذهت . ةري اره

 هالخ/؟ بايللا ٠ يدادفبلا يديوسلا ناجشوفلا نب دمحم وه

 تراحلا دبع نب فوع لاقيو نوع نب نيصح همساو مزاح يبأ نب سيق

 ءقيرطلا ىف ف وهو ضبقف هميابيلا يبنا ىلا لحرو ةيلهاجلا كزدأ* يفولا

 لاقو ٠ يرهزلا نم قثوأ وه : نيعم نبا لاق ٠ ركب يبأو هيبأ نع ىور
 4///541 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 85 ةنس تام ٠ ةقث : ةرم

 ٠ مزاح يبأ نب سيق هنع ىور - آدحاو آثيدح قي يبنلا نع ىور

 678/6 بيذهتلا بيذهت
 ٠ ةببض لصألا يق امهقوف

 د 161



 : لوقي نيعم نإ ىبحي تعمس ل 41

 «» ةليستع نب نمحرلا دبع ةبحثص هل سيل يذلا يحبانصلاو

 ٠ ركب ينأ ىلع مدق

 : لوقي نيعم نب ئيحي تعمس سل 446
 : يوري (©» يحب معو ةحص هل مر نيندملا هنع ئوري © ىحبانٌتصلا هللا ,"» دعو

 هللا ىلص يىبتلا نم عمس دق يذلا وه يسمحألا () يحبانشتصلاو

 أ ملسو هيلع

(١) 

(2 

 هللا ديع ويأ © يدارملا لاسع نب لسع نب' ةليشع نب نمحرلا» دبع :

 هتس وأ لايل سمخي هلبق تام دق هدجوف تي يبنلا ىلا لحر - يحباتسملا

 يلعو سمعو ركب يبأ نعو السرم متي يبنلا نع ىور ٠ ماشلا لزن مث
 .بيذهتلا بيزذهت ٠ ةرسيم نب سنويو سمع ىلوم ملببا هنعو ٠ لالبو
 افرحلاا»ا

 ةيض لصألا يف اهقوف
 .فلتخم( دارم نم نطب حبانص ىلا ةبسن : يحبانصلا ) يحبانصلا هللا دبع
 مالطع هنعو ٠ تماصلا نب ةدايع نعو يب يبنلا نع ىور ٠ هتبحص يف
 هنع ىور يحيانصلا هللا دبع : نيعم نبا نع يرودلا لاق ٠ راسي نبا
 - ةنيسع نب نمحرلا دبع ريغ وهو ٠ ةيحص هأ نوكي نأ هبشي نويندملا
 .ديعنعلاق نمد : ةليسع نب نمحرلا دبع ةمجرت قبيذهتلا بيذهتيف لاق
 ,يحياتصلا هللا دبع يبأ نع لاق نمو همسا باصأ دقف يحبانصلا نمحرلا

 .دقف نمحرلا دبع يبأ نع لاق نمو ٠ دحاو لجر وهو هتينك باصأ دقف

 اطخأ دقف يحيانصلا هللادبع .نع لاق نمو هتينك لعجف همسا بلق أطخأ

 ١/5 بيذهتلا بيذهت .لظناو ( "6/3 همسا اهاعجف هتينك بلق
 يح ىحباتضلا هللا ديع ةمجرت يف

 - لصألا يف اذك



 : هل ليقو لوقي ىرخأ ةرم نيعم نب ىيحب تعمسو - 2

 يحبانصلاو « رسعألا نب يحبانكصلا : لاقف ؟ هبساام يحبانصلا نع سيق
 يور يذلا وهو ةلئيستع نب نمحرلا دبع هنع ىكو"ري* يذلا رخآلا

 ٠ ىسمحألا يميانصلاو « ةيحص هل تسييا ةنيدما *لهأ هنع

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ب 4

 0 ٠ مر لهس وبأ دايز نب ريثك ٠

 نب ىسيع ينربخأ : لوقي نيمعم نب ىيحي تعمس م

 : لاق سنوي

 عم جرخ نمم ©) يراتخم ناكو يمأ لاخ ( سرك نب ةريبه

 ٠ بشخل اب (4) راتخملا

1 

 م

 خلب نكس ٠ يرصيلا يكتملا يدزالا يناس' بلا لهس وبأ « دايز نب ريثك

 ديز ني دامج هنعو ٠ ىلعي نب نامثع نب ورمعو نسحلا نع ىور

 4١1/4 بيذهتلا ”بيذهت ٠ ةقث : نيعم نبا لاق ٠ نيكسم نب مالسو

 ينابيشلا ميري نب ةريبه : ١5/١١ بيذهتلا بيذهت يفو لصألا يف اذكه

 دوعسم نباو ةحلطو يلع نع ىور ٠- يقوكلا ثراحاا وبأ , يفراخلا لاقيو

 ىلوالا ةقبطلا يف دعس نبا هركذ ٠ ةتخاف وبأو يعيبسلا قاحننا وبأ هنعو

 لاقو ٠ كاذب سيلو افورهم ناكو راتخملا مايأ ةوفه هنم تناك : لاقو

 ٠ ه 115 ةنس تام ٠ لوهجم وه : نيعم نب ىيحي لاق يجاسلا

 ش ش ٠ لصألا يف اذك

 املو ٠ ةيمأ ينب ىلع نيرئاثلا ءامعز نم « يفقثلا .ديبع يبأ نب راتخملا

 نيسحلا اولتاق نم لتقي نأ همه .ربكأ ناك ىلع نب نيسحلا دهشتسا

 يبمأ رييزلا نب بعصم هلتاق مث « لجر رشع ةعبس ءاهز هعيابف « هولتقو
 مالعألا ٠ ه 51! ةنس هعم ناك نمو هلتقو ةفوكلا رصق يف هرصحو ةرصبلا
0 

 اس )05



 يت نإ يدي نم 00

 ضرعف مالكلا ٠ ٠

 * نطرعف مالكا الق

 2 قفز قازرلا دبع ثعمس : لوقي نييعم نإ ىيحب تعمس ل

 : لابق قتل :رثكأ وهو هريشتغ نف وأ هنم ةهتعمس. يردأ الو

 نب كلأم نع ىور : زاقلا 'مهالؤم يعجشألا' ىيحيأ نب ئنيع ني نعم > )١(

 .:دينجلا نب ميهاربا"لاق.٠ ينيدملا نب ىلعو نيعم نب ىيحي هنعو ء سنآ

 م ليلق : لاق ؟ أطوملا ريغ ءيش نعم دنع ناك : نيعم نب ىيحيأ تلقا

 ثيدح يف وه فيكف تلقا « كلام ثيدح يف هيلا اندصق امناو : ىيحي لاق

 ها 194 ةنس تات ٠ ةثث لاق ؟ كلام ثيدح يف ٌوه”فيكف : تلق , كلأم“

 سيفعل 200م ماتم دل : ا :٠ بيذهتلا بيذهت

 2 نب دمحأو نيعم نب ىيحي هتعو يروثلاو ةورع نب  ماهشه نع

 لاقو - يعجشألا نم نايفسب ملعأ ةفوكلاي ناك ام * نيعم نيا نع'زرحم

 بيذلهت' ٠١ هه ١م! ةنس تام ٠ نومأم ةقثا: نيعم نبا نع يرودلا

 85/17 بيذهتلا

 . يتاعنصلا ركب: وبآ مهالوم « يريمحلا عفان نب مامه نب قازرلا دبع (1)

 دمحأو عيكوو ةنييع نبا هنعو ٠ نينايفسلاو رمعمو همعو هيبأ نع ىور

 231١/5 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١!! ةنس تام ٠ ىيحيو

 ل ا



 « '5) يعمصألا هانثدح' : لوقيإ نيسعم. نب يخي تعمس دس ة3

 ”ةيحدكت كال ل يف نكت ملغ باشا ف اك :ةيوأعم لاق

 .ابس الو ”ةعر ص 9 الو

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس - 94

 : لاق نايفس نم هتعمس ثيدح لك : ناطقلا ديعس. نب ىئيحب لاق .

 « :عيهاربإ نع ةريغمو, « ةمركع نع كامس : نيثيدح الإ انثدحو « ينثدح
 ١ ينئدح : لاق ةبعش ثيدح لكو « امهتيسنف نيثيدحلا نيعب نب ىيحب ركذ

 انثدح الو ىنربخأ الو ينثدح كل لوقأ نأ جاتحت الف مهنم دحأ نع

 : نيعم نب ىيحي ةرضحب كلذ رسفي“ رشبم نب شيبشح لاقف « انربخآ الو
 .نب ىيحب انثدح : لاق « نوراه نب ديزي انثدح : لاق لجر ةلزنمب انه

 ديعس نب ىيحب نع « نوراه نب ديزي انثدح كلذ دعب لاق اذإف ديعس

 وبأو « ديلولا وبأ مهالوم يومألا جيرج نب زيزعلا ديع نب كلما بديع )١(

 يرهزلاو حاير يبأ نب ءاطع. نع ىور ٠ ىموز هلصأ *..يكملا دلاخ

 هبيذهت ٠ ه ١62١ ةنس تام ٠ ثيللاو .يعازوألا هنعو ٠ ملطسأ نب ديزو

 4017/5 بيذهتلا

 5؟4 ىبخلا ةيشاح رظنا (9)

 ٠ ةبض لصألا يف اهقوف (5)

 2 ا



 « ديعس نب ىيحب انثدسح : لاق « ديزي انثدح لوقي نأ «» جاتحي مل
 لوقي نأ وه : نيعم :نب ىبحب ةرضحب يماميلا يهور نب هللا دبع لاقو
 هلك-ناك نالف نع « نالف لاق اذإ مث «ءانثدخ لاق « انثدحت : لاق هيف

 انثدح * ٠ /بلع/ ٠

 : لاق سابعلا وبأ انثدح « رفعج انئدح « دمحأ اةربخأ

 : لوقي نوعم نب ىبحي تعمس

  ةنسب هتوم لبق هدنع انكو نيئامثو عبس ةنس (5 رمتعم تام

 ٠ : لوقي نيعم نإ ىيحب, تعمس 455 .

 ةبعش نع « نيثيدحلا نيذهب ثدحي نافع تعمس مك يصحأ ال

 ؟ (4) نيريس نبأ ثدحي نمع: » ناسح نب ماشهل يم*آ تلاق : لاق

 ٠ أمهنم عمسَو :.تااقف : لاق « رمثع نباو « ةرزه يبأ نع : : لاقف ::لاق

 نيعم نب ىيحب تعمسو : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس ل ؛ةا/

 : («ه) لوقي

 لصألا يف اذك 1(

 * ا! نبخلا ةيشاح رظنا 2(؟)

 . لا نع ىور ٠ مالعألا دحأ مهالوم : لاقيؤ « سيدارقلا يف ”الزات

 تام ٠ نادامحلاو نانايفسلاو ةيعش هنعو * ةورع نب ماسشهو يرصبيلا .

 55/١١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه03154 ةنس

 ٠ يرصبلا ةرمع يبأ نب ركب وبأ مهال وم 2 يراصنألا نيريس ند دمحم 6

 + ءاذحلا دلاخو .يبعشلا. هنعو *. تباث نب ديزو كلام نب نسنأ نع ىور

 خل بيذهتلا بيذهت ٠ ه١١١20 ةنس تام ٠ ةقث : نيعم نبا لاق

 ٠ لصألا يف رركم ()



 نإ ينب اي : يمأ يل تلاق : لاق ةبعش نع ركذي نافع تعمبم و

 مث « تبهذف : لاق « اهنم عمساف بهذاف ةشئاع نع ثدحت ةأرما انهه

 ٠ هللا كلثشي هل : تلاقف « هم*آ ابب اهنم تعمس دق تلقف تئج

 : لوقد نيعم نب ىيحب تعمس - 44

 هيلإ يل بتك ةبعش ناكو ١( ةفينح ابأ تيتأ : 2) نطق وبأ لاق

 رصملا وشح معن : لاق مث « هآرق مث « هيف رظنف « باتكلا هتيطعأف : لاق

 نوكي نأ امإو هخدمو هيلع ىنثأ نوكي نأ امإ : نيعم نب ىيحي لاق « وه

 ٠ هيلع ىنثأو هغفرو هحبدم هنأ" نظ اميفو « سانلا وشتح نم: هركبص

 :لوقي نيعم نب ىيحب تعم 6

 «ببشوحنبماوعلاوهفيعضةيواسوباهنعيوربةيريوج نب ماوعلا .

 844 مقر نيخلا ةيشاح ىظنا (9)

 ةبلعث نب هللا ميت ينب ىلوم يفوكلا ةفينح وبأ ٠ يميتلا تباث نب نامعنلا . (9)

 ٠ حاير يبأ نب ءاطع نع ىورو آسنا ىأر - سراف ءانبأ نم هنا ليقو

 : يفوعلا دعس نب دمحم لاق ٠ نامهط نب ميهارياو دامح هنبا هنعو

 هظفحي امب الا ثيدحلاب ثدجيال ةقثا ةفينح وبأ ناك:لوقينيعمنبا تبعمس :

 : نيعم نبا نع 2« يدسألا دمحم نب ؛ حلاص لاقو ٠ ظفحيال امب ثدحيالو

 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١6١ ةنس تام ٠ .ثيدحلا يف ةقث ةفينح وبأ ناك

 ٠/4

 .ىسيع ىيأ « يعبرلا يتابيشلا ثراحلا نب ديزي نب بشوح نب ماوعلا .(*)

 هببتيا هتعو ٠ يعيبسلا قاحسا يبأو دهاجم نع ىور ٠ يطساولا.

 * ه ١484 ةنس تام ٠ ةقث : ةعرز وبأو نيعم نيا لاق ٠ ةبعشو ةملس .

 ١51/4 بيذهتلا بيذهت
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 كك . ٠+ ةبعش هنع يوري )١( مجارم نب ماوعلاو

 : لاق هانثدح دح نايفس تعمس : لوقي نيعم نب ىيحي. تعمس ل ٠+

 * هرون متيهذأو ملعلا متنش ا ثآ: لاقف هيلإ اوعمتجا هللا دييتع مدق ام

 * ًايرض انعجوأل مكابإ ورمع ىأر ون

 0١( ميكح :نب يلع ينثدح : لوقت ةنيعم نإ نب ىبحب تغمس  هؤهإ

 ترصنقا تنك ينتيل لوقي نايفس ناك
 * نالرقلا ىلع

 .: لوقي نيعف نب ىيحب تعمس # 65

 تبتك اذإ يلايأ ام :  ناطقلا .ديعس نبأ ىنعي  ىيحي لاق

 « اذه ىلع اذه ثيردح ديع”أ ال ةبعش وأ « ماشه وأ « ديعس نع ثيدحلا

 ٠ اذه ىلع اذه ثيدح الو

 نع ثدح ةبعش : هل تلقو نّيعم نبا ىيحي تعمس # هه#ج

 ورمتع نبا : لاق ؟ نتسح نم آطلتخم لماو وبآ ناك : لاق ؟ نسحلا

 ىلع الإ هنع دحأ هركذ ام : لاق ؟9 ةيعش :ثيدح نه. لظوفحم اذه : تلق

 ظ 00 ٠ دعجلا نبا

 ٠ ةبعش هنعو 2 ناحيس نب دلاخ نع ىور يسيقلا مجارم نب ماوعلا (1)

 نب ماوع 0 لاق نيعمم نب ىبيحي .نع : هيفو 5 يضفي ليدعتلاو .حرجلا

 ٠ ةقث مجارم

 نبا نع ىور ٠ يقوكلا نسحلا وبأ « يدوألا نايبذ“ نب ميكح ني يلع 2(

 نبا نع دينجلا نبا لاق ٠ ملسمو يراخبلا هتعو ٠ .ةنييعغ نباو كرابملا

 نسال بيذهتلا بيذهت ٠ اه ١") ةنس تام ٠ سأب هي سيل ةقث نيعم

 هه ١25 ب



 صفح وبأ انثكح : لوقي نيعم نب ىي د تثععمصم ل 2+4

 : لاق ليل يبأ نبا نع « 0 راك أ
 كلذ اوركتأ هباحصأ نأكف « .ينلأسي ١ ءجف ءأ امع ىلع تلخد |

 ٠ ينم ملعأ وه « نوركنت ام : لاق ؟ هلأست : اولاقو

 : لوقي دشه كثعمس : لوقني, .نيعم نب ىيجب. .تعمس هءم

 نم بهوتس 0 ةجثرثكشس « دلاخ يبأ نب ليعامسإ عم تيأر
 ٠ (هر ًاجماك (؛) دلاحم

 .: لوقي نيعم نب ىيحي تعمس - 5

 رد انك + نيدح رد ينثا الإ ميدتلا يف مو مين يبأ نع انيك

0-0 

 ٠ ظفاحلا رايألا .نمفج وبآ « يفوكلا سيق نب نمحرلا دبع نب ىمع (1)
 * ةييش بأ نب نامثعو نيعم نيا هنعو ٠ ينهدلا رامعو شمعألا نع

 ءالال /7 بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث٠: نيعم نبا نع ةمئثيخ يبأ نبا لاق ..-

 )!  4مهالوم يسمحألا دلاخ يبأ نب ليعامسا ٠ ىيبعشلاو هيبأ نع ىور ٠

 نانايفسلاو ةبعش هنعو ٠ ةقث : يئاسنلاو نيعم نباو يدهم نيا لاق ٠
 ةنس تام ١57 ه ٠ بيذهتلا بيذهت ١/791

 رثكأو ةيسراف يهو 2 مدألا نم ليلقلا ءيشلا هيف لكؤي ريغص ءانا يه (؛؟»

 ٠ جيركس]/ ناسللا ٠ اهوحنو خماوكلا اهيف عيضوي ام
 ورمع وبأ 2« يتاذمهلا نارم يذ نب ماطسب نب ريمع نب ديعس نب دئاجم (4)

 هننعو * ةمالع نب دايزو يبعشلا نع ىور + يفوكلا ديعس وبأ لاقيو
 : نيعم نبا نع ةمثيخ يبأ نبا لاق ٠ تانايفسلاو دلاخ يبأ نب ليعامسإ
 894/٠١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١54 ةتس تام ٠ فيعض

 . خمك : سوداقلا ٠/ مادالا : خماكلاو » خماك » : لصألا يف 42)

 ١1 ربخلا ةيشاح ىظنا 5



 « عيكو ىلإ بهذنو هعدنتف ةدنك ةناتيج يف لاقب دنع دعاق وهو هب

 ٠ اثبدح رشع ينثا الإ آميدق هنع انبتك امو

 : لوقي نيعم نب ىيحي تغمس س 600

 : تلقف نبجف « كبتك تاه : هل تلقف (0) را”زبلا فلخ دنع تنك
 ةميقتسم ثيداحأ تيأرف « ايف ترظنف « اهب ء ءاحف هللا .كمحر تاه
 هنع تبتك معن“: لاق ؟ ًائيش امهنم هنع تبتكف : هل ليق + مر ًاحاحص

 ٠ هيلإ انلخد تعجر املف © هيودعس دنع تنك « ةثيدح رشع دحأ

 : لوقي .نيعم نب ىيحي ,تعمس س 5+

 آربكش ةبوبرع ىبأ نب ديعس .ميشه كرت امنإ : ماوعلا نس دابع لاق

 ٠ (4© نسحلا باحصأ ىقل ناك دق هنأت كلذو « هنع

 نبا ىنعي - رمشعم انئدح : "لوقي نيعم نب ىيحب تعمس سس 9

 : نيكسم نب مالس لاق : (هر لاق ب يميتلا ناميلس

 رمتعم هنع ثدحي يذلا  يرافغلا ينعي  مكحلا يبأ نبا مسا
 يدادغبلا رازيلا بارغ نب بلاط لاقيو بلعث نيب ما هم نب فلخ (1)

 ةنس تام ٠ دواد وبأو ملسم هنعو ٠ ميشه ههو كلام نع ىور ٠ مىرتقملا
 1 0 بيذهتلا بيذهت ءام 44

 * ©٠“ حاحص 2 : لصألا ف ف

 فورىمملا نازبلا يطساولا نامثع وبآ 3 ينبمضلا ناميلس نب وعلم 2

 دواد وبأو يراخبلا هنعو * ميشهو ةملس نب دامح نع ىور ٠ هيودعسب

 نوع نب ورمع نعو هنع .نيعم نبا لثئس : يرودلا' لاق ٠ نيعم نباو
 بيذهتنا بيالهت * اه ١١86  ةنس تام 9. امهسيكأ ةيودعس نأ : لاقف

 ا ؛8/*5 بيذهتلا

 اذ مقرب رركم نيخلا )5( 

 ٠ ةبض لصألا يف اهقوف ()
 ١65١ م مع ١١



 ٠ 0) ريبكلا ديع

 نب ورمع ىلوم حلاص ابآ ركذو نيعم نب ىيحب تعمس ل
 « ةريزجلا نكسي ناك « نارهم حلاص وبأ : لاقف ثيرح

 ١ لوقي نيعم نب ىيحي تعبس س :

 نب هسمحم وه ورسبمتع يبأ نع « يسيتلا ناميلسس ىور
 ٠ شرقل .ىلوم (09 نمحرلا دبع يبآ

 . : لوقي نعم نب ىيحي تعمس سس 015

 ٠ ةيعش هنع ىور (*) نونجم نب ةملس ةنوميم وبأ

 : لاق («) لاق نوع نب زرحم نع نيعم نب ىيحي تلأس هر“

 1 1 ٠ سأب هب سيل

 20 سالفلا دلخم نب عاجش نع نيعم نب ىيحب تلأسو ل 4
 0 /أ مهل ٠ سأب هب سيل : لاقف

 ٠ ناسيلس' نب 'نمتعملا هنعذ ٠ هتدجت نع ىور *. يرافغلا مكحلا يبآ نبا ”:(1)
 نأ فارلطمألا يف ركاسع نبا ىكحو : مكحلا نب ريبكلا دبع همسا ليق

 59١/١17 بيذهتلا بيذهت ٠ نسحلا همسا

 "178 ربخلا ةيشاح ىظنا (19)

 ٠١55 مقر نيعم نبال خيراتلا ىظناو ١77/5 ٠ ليدعتلاو حرجلا ىظنا (*)

 راتخم هيخآ نع ىور ٠ يدادفبلا لضفلا وبأ ٠ يلالهلا نوع ني زرحم (غ)

 ديع لاق .٠ نيعم نياو ٠ لينح ني دمحأو ملسم هتعو ٠ كلامو نؤع نبا

 هس سيل : لاقف « نوع نب زرحم نع نيهم نبا تلأنس : دمحأ نب هللا

 221/٠١١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه 71١ ةنس تام ٠ سأي

 ةنيلع نبا نع ىور ٠ ييوغبلا لضفلا وبأ ٠ سالفلا دلغم نب عاجش (5)

 هس

 ب6”



 : لاق سابعلا وبأ انثكلحح « .رفعج انثدح <« دمحأ انريخأ هله

 : لاقف م) ناَتيَح نب بدندجم صوحألا يبأ نع « نيعم نب ىيحب تعمس

 ٠ سأب هب سيل

 ١ يناكرولا.نارمع يبأ نع « نيعن نب ىيحي تلأسا 015

 ء سآب هب سيل مصيه نب ميعنو : ؛ ىيحب لاق مث « « سأب هب سيل : لاقف

 نكأ ملو « اذه ايركر وبأ نم ملعأ ملف « سأب هب سيل ) ايركز وبأو

0) 

 قيثز

 :١ ىيحي وه اذإف هيلع تلل*د ىتح"هنع لأسأ لزأ ملف « آئيش هنع تبتكك

 ٠ ةلآنسملا هذه دعب هنع تبتكف نامثع نبا

 :.نيعم نبا لاق ٠ هجام نباو دواد وبآو ملسم هنعو ٠ عيكوو ميشهو

 بيذهت ىه ٠710 ةنس تام ٠ ةقث ء خيشلا معن «٠ سأب هب سيل هفرعا

 8117/5 بيذهتلا

 ٠ ةيلع نباو ميشه نع ىور ٠ يوغبلا ضوحألا ويآ ,« نايح نب دمحم

 تام ٠ ةقث : نيعم نبا نع ةمثيخ يبأ نبا لاق ٠ لبتح نباو ملسم هنعو

 29153/9 بيذهتلا بيذهت - ه 1717 ةنس

 نارمع وبأ ٠ يناكرولا مشاه يبأ نب دايز نب سبفعج نب دبمحم

 ملسم هتعو ٠ ناميلس نب ستعمو سنأ نب كلام نع ىور ٠ يناسارخلا

 510/4 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ؟48١5 ةنس تام ٠ نيعم نب ىيحيو دواد ويأو

 ليعامسا نع ىور ٠ يدادغبلا يبرحلا ءايركز وبأ « نامثع نب ىيحي

 ٠ ايتدلا .يبأ نباو يزارلا ةعرز وبأ هنعو ٠ دايز نب لقهو شايع نبا

 بيذهتلا بيدهت ٠ هى 754 ةنس تام ٠ سأي هب سيل : نيعم نبا لاق
1١ 

 2 كر



 : لوقي نوعم نب ىيحي تعمس ه0

 مح ملو ةنيس (5) ':نوعستو قت هيلع ىتأ دقومز يضوحلا تام

 0 ٠ ريئاثد هدنع تناك دقو طف

 : لاق (©09 نعم تعمس : لوقيإ نيعم نب ىيحي تعمس ب ه4

 0 : لاق ؟ » لمعو لوق نسيلأ ناميإلا : كلامل ليق

 : لوقي نوعم نب ىبتحي تعمس لا

 + يو ديس نب ةفيذح يرافغلا ةحيرس وبأ

 0 ا

 نب ليثارسإ ئه : لوقب نيعم نب ىيحب ريغ تعمسو ه؟أ

 0 0 ا 2 *» (5)ىموم

 ٠ يرصبلا يضوحلا نمع وبأ ء يرمتلا يدزألا ثراحلا نب ريمع نب صفح )4١(

 تام ٠ داود ويأو يراخبلا هنع ىورو 2 ديز نب دامحو ةبعش نع ىور

 5٠0/7 بيذهتلا بيذهت ٠ 756 ةئنس

 ٠ « نيعستو 5 لسنا 9 0,

 ٠ لصألا يفاذك
 دهش 1 يرافخلا ةحي رس وبأ » ديسأ ند ةيمأ نبا لاقيو ديسأ .ةفيذدح )2: ١

 هنعو * رذ يبأو يلعو ركب يبأ نعو لي يبنلا نع ىور . ةيبيدحلا

 7١1/1 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 87 ةنس تام ٠ دلاخ نب ديعمو يبوشلا

 نسحلا نع ىئؤر ٠ دنهلا ليزن يرصيلا ىسوم وبأ « ىسوم نب ليئارسا 14)
 كحول د و

 نبا لاق ٠ ةنييع نباو يروثلا نايفس هنعو نيريس نب. دمحمو يرصإلا

 571١/١ بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث : متاح وبأو نيعم

 ٠ ةبضض لصألا ىفاهقوف ؛5)

 اس )355



 ىيحي تغمس « دمحم وبأ ىنكتي ,8) بيسللا نب ديعص ل15

 1 ٠ كلذ ركذي نيعم نبأ

 ىبحي تعنس « 05) دمحم ايأ ىنكي هللا ديبع نب ةحلط

 0 : : 1 كما 1 .٠١ كلذ كب نعم نأ

 ىيحب, تعمس .ركب ادأ ىتيكس“ مانم نب "قاززلا دبع ل 4

 دو تع ىنكت ةملس وبأ ؛» جارسلا ملسم ن هرب ةريغملا

 : ل نيم ني

 تغمس 6« ديعس ابأ ىنكت ) يدهم نب نمحرلا دبع ل 5

 + كلذ ركدذن نعم نب ىبحي

 نع ىور ٠ يموزخملا ي ىشرقلا بهو يبأ نب نزح نب بيسملا نب ديعس )0(
 يرهزلاو دمحم هنبأ هنعو * يلعو نامثعو سع نعو ء ”السرم نكي يبأ
 8مئ/غ بيذهتلا بيذهت ٠ ه٠ ةنس تام ٠ ردكنملا نباو

 دسح وبآ « يميتلا يشرقلا ورمع نب نامثع نب هللا ديبع نب ةحلط (؟)
 هيملع هللا ىلص يبذلا نع ىور ٠ نيقباسلا دحأو ةرشملا دحأ ٠ يندملا

 ٠هام 5“ ةنس تام ٠ ةشئاعو هذالوأ هنعو * سمعو رك يبأ نعو :ملسو

 ” / بيذهتلا بيذهت

 597 مقر ربخلا ةيشاح ىلغنأا (9)

 يبا ةمركع نع ىور * جارسلا ةملس وبأ « يلئمستقلا ملسم نب ةديفملا (5)
 .٠ ةمثيخ يبأ نيا لاق ٠ كرابملا نباو يروثلا .هنعو « ىعيبستلا قاحسأ

 م٠/4 بيذهتلا بيذهت ٠ ةقثا: نيعم نيا نع

 + ةيدض لصألا يفاهقوف (©)

 يدزالا ليقو يربنعلا نمحرلا دبع نب ناسح نب يدهم نب نمحرلا دبع 3(
 هل
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 ىبحي تعمس « نايفس ابأ ىتكي م حارجلا نب عسيكو د هلا

 ثدحي لوحألا رماع نع ثدحي ع, يوكدتعلا ميرا وبا -

 نيعم نب ىيحي تعمس « نارهم نب فلخ همسا « دادحلا ةديبثع وبأ هنع

 ٠ كلذ ركذي
 ىيحبي تعمبس « (» راثيد نب دلاخ همسا ةدثلخ وبأ ل هجم

 ش ٠ كلذ ركذي نيعم نبا

 لصاو نب دحاولا ديع هسا دادحلا ةديكينع وبأ نا هو

 + كلذ ركذي نيعم نب ىيحي تعمس « (؛) ينابيسثلا
 جا اجمل مص مح ديوس مسمي هه يصمم

 نمياو كرابملا نبا هنعو © نينايكملاو ةيعشو "كلامو راثيد نب دلاخ

 موك بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١94 ةنس تام ٠ بهو

 )١( مقر لبغلا ةيشاح ىظنا 45 0

 لوحألا نماع نع ىور - يرصبلا عيبرلا وبأ » يودعلا نأرهم نب فلخ قف

 بيذهتلا بيذهت - دادحلا ةديبع وبأ ةنعو مصألا نب نمحرلا دكيعو

 ا

 * يرصبلا دادحلا ةديبع وبأ مهالوم ء يسودسلا لصاو نب دحاولا بيع (8غ)

 ةمثيخ وبأو دمحأ هنعو ٠ بتاكلا دعس نب نامثعو نوع نبا نع ىور

 ك1 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١9٠ ةنس تام ٠ نيجم نب ىيحيو

 سه )155



 0 ربا ءارقلا نم ناكو

 انع نب ركش يبأ نم ةءارق ١ تبثأ 0 رازبلا رمثع يبأ ةءارق

 ٠ هنم قدصأ ركب وبأو

 تعبس ةزمح ايأ ىنكي يزارلا اة , ةريفملا نب نوراه  هم+

 ٠ كلذ ركذي نيعم نب ىيحب

 ثدحي راسي نب ناميلس نع ثدحي يلهابلا ىسيع وبأآو  ه م

 نيم نب ىبحي تعمس ء ) رجاسمملا نب رضاح هتسا « ةبعش هنع

 )ا ٠ كلذ ركذي

 بطخش نافع نب نامثع عمص هنأ ثدحت عاود وبأأ ل مو

 ىبحب ثتعمس © (5) رصهاز نب: داكيع همسا بترخح نب كامس هنع ثدحي

 .٠ كلذ ركذي نيعم نبأ

 نع ىور * :ىمعألا يقوكلا را“نبْلا نمع وبأ + يدسألا سمع نب رانيد (1)
 5١1/8 بيذهتلا بيذهت ٠ يروثلا نايفس هنعو ٠ ماسأ نب ديز

 ةيشاح ىظناو ٠ « ةءارق نم تيثأ » : حيحصلا لعلو لصألا يف اذكه (؟)
 6٠١ مقر ربخلا

 ةسبنع نع ىور ٠ يزارلا ةزمح وبأ «يلجبلا ميكح نب ةريفملا نب نوراه 1(0)
 ٠ نيعم نباو كرابملا نبا هنعو ٠ يروثلاو ةاطرأ نب ب جاجحو ديعس نبا
 لبتح نب دمحأ ْنِب هللا دبع لاق ٠ نيعم نبا هنع بتك : يئاسنلا لاق
 ١/1١ بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث قودص خيش : نيعم نب ىيحي نع

 , راسي نب ناميلس نع ىور -  يلهايلا ىسيع وبأ ٠ رجاهملا نب رضاح (8)
 ١184/1 بيذهتلا بيذهت ٠ ةبعش هنعو

 كامس هنع ىور 2 نافع نب نامثع عمس ٠ رهاز نب دابع عاورلا وبأ (©)
 "م ملسمل ىنكلا ٠ بوح نبا

 ب ١ ا1ا ب



 ثراحلا نب ةيواعم نب ناورم وه مر يرازفلا ناورم  هبعمج

 ٠ يرازفلا نصح نب ةجراخ نب ءامسأ نبا

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس  هرمب

 ركذو ةيوانمم نب 0( ناورم : فيرشلا نبي فيرشلا انثدح

 1 ٠ بسنلا اذنه

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مارح مأ نع ثدحي تباث وبأ هب

 6» نيديهش رجأ قيرغللو « ديهش رجأ هل رحبلا ف مر دئاملا » : لاق ملسو

 ٠ كلذ ركذي, نيعم نب ىيحي تعمس « © سوأ نب دادش نب ىلعي همسا

 ناورم هنع ثدحي («) ةريغملا ابأ ىنكي نوميم نب لاله هو

 . ٠ كلذ ركذي نيعم نب ىيحي تعمس « يرازفلا

 .يمورلا دواد يبأ نع « ةيواعم نب. ناورم يرازفلا ثدح - هو.

 ٠ كلذ ركذي نيعم نب ىيحي تعمس « حضاو همسا

 ١81 مقر .نيخلا ةيشاح ىلظنا (1)

 جاومألاب ةنيفسلا بار.طضاو رحيلا حير نم هنمأ نب راآدي يذلا وه : بئاملا (”)

 * ديم : ناسللا

 هيبأ نع ىور ٠ يجرزخلا يراصنألا تباث نب سوأ نب دادش نب ىلعي (8)

 نابح نبا هركذ ٠ نمحرلا:ديع هنعو ٠ ناحلم تنب مارح مأو: .ةدابعو

 5٠١7/١١ بيذهتلا بيذهت ٠ تاقثلا يف

 « ةريفملا وبأ لاقيو يلع وبأ ٠ يلذهلا لاقيو ينهجأا نوميم نب لاله (غ)

 ءاطعو بيسملا نب ديعس نع ىور ٠ يلمرلا ينيطسافلا ديعم ويأ لاقيو

 ٠ ةيواعم نب ناورمو ليريضلا ةيواعم وبأ هنعو ٠ يثيللا ديزي نبا

 د 154



 + لاق هعيسأ ملو « نيغم نب .ىيحب نع يباتك يف تدجو 2

 هكايطعأ :.(0 رفعج وبأ ىل لاق : لاق () ورمع نع « ةنييع نبا انثدح

 رفعج يبأ ىلإ ”تئجو ورمع لاق « ال : تلق : لاق ؟ اهب لمعت رانيد فلأ
 ةمكسع ىلإ اموق رخآ هل خأو ديز هتوخإل لاقف : لاق « دحأ يعم سيلو
 : ٠ يال زنأف ”يلإ اماقف : لاق « هالزنآف

 «© ديز نب دحاولا دبع ركذو « نيعم نب ىيحلا تعسمو ل 5

 ش ٠ فيعض اذه : لاقف

 : اهرسفو ةبآلا هذه أرقو نيبعم نب ىيحب تعمسو 5-5

 هللا اوقل : لاق ٠ «) « نوبستحي اونوكي. مل ام هللا نم مهل ادبو »

 هللا دنع هل لاقف ٠ تائيس يه اذإف « تانسح اهنأ نونظب اوناك لامعأل

 نع « ءاملعلا ضعب (مز هركذ : لاقف ؟اهرسف نم : يماميلا يمهور نبا

 1 ٠ /ب“ه / ٠ (ه) ضايع نب ليضف

 : لاق نيعم نن بحي نع « منهَف نب نيسح ينثدحف ل 4

 «مر .ىناكرولا رفعجا ننس دمحم هاأنقةدح : ثيدحلا اذه ف لوقي هنعمس

 ةنس يقوت هرصع يف ةلزتعملا خيش «٠ يرصبلا يميتلا : ديبع نب ورمع 0(

 220/ مالعالا ه ١

 يسايعلا ةفيلخلا 2 روصنملا سعج وبأ وه 2(

 يسن نب ةدابع نع ىور ٠ ةديبع ىبأ ء يرصبلا ديز نب دحاولا بيع (1:)

 0/1 ليدعتلاو حرجلا ٠ ليمش نب رضنلا هنعو « نسحأاو

 ١59 مقرب رركم ىبخلاو 57 سمزلا: 79 (8)

 ٠ لصألا نشماه يف كردتسم امهنيب ام (64-4)

 21١5 يبخلا ةيشاح .شغتا (5)

 مه ا.



 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمسو ل 6

 ٠ نر ناملس نب نمحرلا دبع سيعألا وبأ

 نبا نع هنبتك بايتك يف يدب طخب يباتك ف تيبأرو 645

 فرعإل : نيعم نب ىبحي لاق « م ةتخاف وبأ هنم بناجلا يف يناّسحنا
 اذهب ينباجأف مسا نع نيعس نب ىبحي تلاع يفك بسحأ الو ؛ ةمسأ

 نب هللا ديتيع : همسا < ريم نب هللا دبع هنع ثدح « هتنهش اميف
 ٠ كلذ ركذب نيعم نب ىيحي تعمس « «) مشاه

 نب ىيحي تعسسب « 4: ريمع نب نامثع همسأ ناظقيلا بأ # ه4

 : كلذ كذب نيم

 تعبسب م دمحم ايأ ىنكي صاعلا نب وربع نب هللا دبع ب 05

 ٠ كلذ ركذي نيعم نب ىيحي

 :ديبع هل لاقي ٠ يماشلا ينالوخلا سيعألا ويأ « ناملس .نب نمحرلا دبع 141:
 نب ةيواعمو هنيا هنعو . نيزعلا ديع نب سمعو ديزي نب دلاخ نع ىور
 ١84/1 بيذهتلا بيذهت - حلاص

 ه1 مقر ىبخلا نظناو « 7١/5 بيذهتلا بيذهت ظنا 47
 نب هللا ديبع ١1/1 بيذهتلا بيذهت يفو لصألا يف همسا دروأ اذكه ؛5)

 نع ىور.٠:يفوكلا ملسم وبأ «٠ يفعجلا ملسم.نب ديبع نب ملسم نب ديعس
 ٠ ريمت نب هللا دبعو هيخأ نبا هنعو * ةورع نب مامشهو شمعألا

 سيق نبا لاقيو ىمعألا يفوكلا ناظقيلا وبأ «٠ يلجبلا ريمع نب نامثع (5؟)

 دهسا

 2 ا



 م 4( ناميلس نب .ميهاربإ ةمسأ ربدوألا ليعامسإ وبأ دن ©86+

 ٠ كلذ ركذي نعم نب ىيحب تعمس

 ٠ كلذ ركذي نعم نب ىيحب

 تعمس « (5) دمحم نب هللا دبع همسا يورفلا ةمقلع وبأ ههأ
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 ىيحي تعم « © هللا دبع نب هللا دبع همسا سيوأ وبأ ب هه؟
 *ء كلذ ركذي نيعم نبأ

 دلاخ ينأ نب ليعامسإو ناين هنغ ثالحب يذلا -*ةرثبتو # همس
 .كلذ ركاذ نعم ٠ نب: ىيحب تعمس «(؛)يلثسملا نمحرلا دبع .نب ةربو وه

 يبأ نبأ لاقيو

(0) 

(0 

(0 
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 شميعألا هتعو 1 تباث نب يدعو سنأ نع ىور ٠ ديمح

 تام ٠ ء يشب هثيدح سيل : نيعم نبا نع يرودلالاق ٠ يروثلاو ة ةيعشو

 مرا بيذهتلا بيذهت . نينالكلا ىلا ةثامؤ: نيرشعلا نيبام

 ٠ ندرألا نم هلصأ ٠ بدؤملا ليعامسأ وبأ « نيزد نب ناميلس نب ميهاربا

 لاق ٠ ةبيش يبأ انباو هنبا هنعو ٠ لوحألا مصاعو شمعألا نع ىور
 بيذهت + ةقث : ًاضيأ لاقو ٠ سأب هب سيا : نيعم نبا نع ةمادق وبأ

 ١76/١ بيذهتلا

 ؟٠٠ نبخلا ةيشاح .رظنا ٠ « يروفلا » : لصألا يف

 , "99 ريخلا ةيشاح رظنا

 , يفوكلا سابيعلا وبأ لاقيو ةميزخ وبأ « يلسملا نمحرىلا دبع نب ةربو

 سشمعألا هنعو * نمع نباو سابع نبا نع ىور ٠ يثراح هنا لاقيو

 ةنس تأم ٠ ةقث : ةعرز وبأو نيعم نيا لاق 3 دلاخب يبأ ند قاحساو

 ١١١/١١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه 75

 سس )الآ



 هنع ثدحي رمثع نبا نع ثدحي يذلا عزاولا وبأ ب7 هه
 نب ىيحب تعمس « 2 كلام ني-ريهز همسا ليئارسإو يروثلا نايفس
 ٠ كلذ ركذي نيعم

 ءامدآ ن . ىيحب انثدح .: لاق نيعم نب ىيحي انثدح مث ب هو هه

 : لاق عزاولا يبأ نع « نايفس نع

 « هللا كاقبأ ام ريخب سانلا لازي ال : لجر هل لاقو رمثع نبا تعمس ©
 ٠ ايقارع كارأ : لاقو بضغف : لاق

 : هلوق يف نسحلا نع ثدحب بعصم ىلوم نامشع وبأ ل

 دايز هسا يروثلا نايفس هنع ثدحب مر « آزشكرر مهل عمستوأ )
 ٠ كلذ ركذي نيعم نب ىيحي ثعمس « (» رتفصلملا

 : لوقب نييعم نب ىيحي تعدس كفي

 رخسم و ميشه هنع ثدح « (؛) يشبحلا لالب نب مشاه ليقع وبآ

 ثدحي « مهدأ نب ميهاربإ نع ثدح مشاه نب لهس هنباو « ةيعشو

 ٠ يروصلا كرابملا نب دمحمو (ه» يسيئنتتلا فسوب, نب هللا دبع هنع

 . تمس يعم

 نييعلا موه هلا ةيشاح رظنا )١(4

 عمست وأ دحأ نم مهنم سحت له » : ةيآلا لوأو ١ 18/15 م مورم ةروس قرف
 1 ءهيآز زكر مهل

 هنعو . نسحلا نع ىور * بعص ىلوم - نامثع ويأ + ىفصملا ةدايز (5

 77 /ملسمل ىتكلا ٠ يروثلا
 ال١ ربخلا ةيشاح .ظنا (5)

 هببيالهت يف بابللا * رصف رايدي ةنيدم « سينت ىلا ةيسن : يسينتلا )2(



 ء مااس .ينأ نع« ةيج ةيجان نب ؛ قباس نت ثدحي )ليقع وبأو | ه4 1

 ٠ مالس نب ةيواعم دج وهو

 نب ديعس نع ثتددحت (؟ردبعم نبآ ةرهز ليقع وبأو دس 66ه

 1 000 .. سأب هب سيل يرصم بيسملا

 ثدحت فوك م (؟) لكوتملا نإ ىيحب ةمسأ ليقع وبأو - كذب ١

 ٠ ةتيسهن ” نع

 ء ةقث ناكو (4) ةيقع نب ريش يقرودلا ليقع وبأو هم 5١

 هنع تداتي « م) كديقع نب هلل ذلبع قوك ليقتع وبأو د -_ دا

 « مر رهسم“ نب ىللعألا دبع همسا يقشمدلا رهسم وا _ دع

 ٠ كلذ ركذي نيعم نب ىيحي تعمس

 نب ىيحي تعمس « صفح ابأ ىنكي زيزعلا دبع نب رمشع بل 8
 ٠ كلذ ركذي نيعم

 تعمس « ةرامثع ابأ ىنكي“ «) يلمرلا ةرامع نب راوس هده
 ٠ ٠ كلذ ركذي نيعم نب ىيحب.

 )١( 'ريخلا ةيشاح ىرظنا ١/ا١ا

 ربخلا ةيشاح ىظنا (؟9) ١لا١

 )*( ؟ا7 ربخلا ةيشاح رظنا

 ) )4؟ا/ ىبغلا ةيشاح رظنا

 ) )8؟174 ربخلا ةيشاح رظنا

  5غا/5 , 917 ربخلا ةيشاح رظنا

 ( 4ربخلا ةيشاح ىظنا 1١١4

١# 



 هللا دبع نب ةريمتع نع ثدحب ١١( يرصملا حيرت ىبأ مس 5

 ةنشف نوكت" » : مالسلا هيلع يبنلا نع « قمحلا نب ١ نع انثدح « يرفاعملا

 نب نمحرلا دبع همسأ (؟) « يبرغلا دكنتجلا اهيف سانلا ملسأ نوكي

 ٠* كلذ ركذي نيعم نب ىيحب تعمس ٠ حيرش

 6 فرطم نب (؟)١ كمحفم ةمسأ ىنالقسعلا ناسغ وبأ مل هكا

 نيم نب ىيحي تعمس
 ٠ كلذ ركاذي

8 

دبع ريسهز يأ ركذو نيعم نب ىبحي تعمس بهديه
 نب نمجرلا 

 نحن لخدن نأ لبق تام « سأب هب نكي مل لاقف « (© يزارلا ءارثغتم

 ٠ (هر ًائيش هنع بتكت ملف « يرثأ

 - يرفاعملا هللا ديع نب بهاوو ءىناه نب ديمح نع ىنور « يناردنكسالا

 : يئاسنلاو نيعم .نباو دمحأ .لاق ٠ ل تابحلا نب ديزو كرابملا نبا هتعو

 يسبكلا يف يتاربطلا هآور 4 500 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق )0

 , وه نم ىرديال : ىيبهذلا لاق هللا دبع نب ةريمع هيفو 2 لغسوألاو

 * « رصم مكيلع تمدق كلذاف » : ثيدحلا ةياور يف يمثيهلا دازو

 2 09# مقر نيغلا نشماه ىظنا (9)

 وبأ + ىسودلا هللا ديع نب ثراحلا نب ضايع نب ءارغم نب نفحرلا دبع (4)

 هنعو ٠ قاحسا نباو شمعألاو دلاخ هيخأ نع ىور ٠ يفوكلا ريهز

 1175/5 بيذهتلا بيذهت ٠ مناغ نب لضفلاو يناقئاطلا دلخم نب ميهارباأ

 . “© عيش م« لصألا يق )6(

 د 95



 ١ *ءةنئقث نع

 نب يلع نب رذتمع نب مصاع نغ نيتعم نب ىيحي تلأس بع ةا/+
 ٠ سأب هب سيل لاقف دادغبب اندنع ناك يذلا 20 مادقم“

 قيوطلا متاح نب ©) دمحأ نع نيعم نب ىيحب تلأسو هيا

 نأ كلذو « ل مأ ينغ مهفأ يردأ الف « هفرعأ ال : لاقف ماعطلا بحاص

 متاح نب دمخم نع َنيعف: نب ىيحب تلأس : لاق ينثدح بلطملا نب مشاه

 نب دمحأ :نكلو : تذكي ءىشب نيل : لاقف # زازبلا ىنعي  نيمسلا

 نع هتلأس:امنإ ينأ نظ نيعم .نب ىيحي نأ بسحاف « ةقث ليوطلا متاح
 ٠ هفرعأ ال. : يل لاق كلذلف « (؛) نيمسلا متاح نب دمحم

 «0) يلتشخلا ىسؤم نب" داكبع نع نيعم: نب :ىئيحب تلآسو هال"

 ناميلس نب رسمتعم نع ىور ٠ تخردب فورعملا عفان نب نمحرلا دبع. )١(
 رجلا 0 1/1 بيذهتلا بيذهت ىظنا . يزارلا ةعرز ويآ هنعو

 ريخلا رظنا 7 ١١7 /ملسمل ءامسألاو ىنكلاو ٠ 5ك ليدعتلاو

 24 مقر

 48/17 ليدعتلاو حرجلا ىظنا (9)

 فورعملا يعيطقلا هللا دبع وبأ.2© يدادغبلا نوميم نب متاح نب دمحم (5)

 تام + دواد وبأو ملسف هتعو ٠+ ةنييع نياو عيكو نع ىور ٠ نيمسلاب

 -/ بيذهتلا بيذهت * ده )85 ةنس

 نيإو ةيلع نبا نع ىور يرابنألا دمحم وبأ « يلتخلا ىسوم نب دابع (©)

 دس ١68



 ءر/ اسكر ء 00 سأب هب سيل < ةبهبوم يبأ 0 رثيدح ”بحاص : لاذ

 انثدح : لاق يرازفلا دمحم نب دمحأ سانعلا وب انثدح _ .هيس

 زرجم نب كمحم نب دمحآ سابعلا وبأ انثدح : لاق رفعح لضفلا وب

 نع « ةنيبع نب نايفس نع « برح نب ريهز ةمثيخ وبأ ينئدحو : لاك

 : لاق « ةالالح ةأرما تطشم ةمررثحشم ةأرما () يف ةمركع نع « و :

 * اهزيغ لثمق لثتقتت امنإ هب س 1

نج لوقي نيش نب ىبحيا تمس لاه
 امي ةسايخ وبأ ا

م نقاد هنم هتعمس : فايف لاقق « سابغ نب | نع ةمركع
 ٠ ةر

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمسو # هالو.

 ٠ ةقث ) حضاو نب ىيحب.ةليمثت وبأ

 رازخلا عيبرلا ني (؛) ديمح نع نيعم نب ىيحب, تلأسو هايد

 ٠ هفرعأ آل ؟ ديمثح نم : ناقف

 هيما

 تام ٠ سأب هي سيل : نيعم نبا لاق ٠ دود وبأو' . هنعو ةنييع

 1 لصألا شماه يف كردتسم امهتيب ام ()١ك1

 .٠ ةبض لصألا يف اهقوف 5|

 مهالوم يراصتألا  آرفصم « ءاتلاب ب ةلئيمت وبأ « حضاو نب ىيحي ا )

 هنعو ٠ قاحشا نب. دمحمو ملسنم ني هللا ديع نع ىور * لظفاحلا يزورملا

 *ةقث : نيعم نبا نع ةمثيخ' ىبأ نبا لاق ٠ ةييش ىبأ نب ركب وبأو: دمحأ

 1 ضال بيذهتلا بي دهت

 عمس كيدف يبأ نباو ميشه نع ىور « يمغللا زازخلا عيب رلا نب ديمح :2

 سانلا ملكت ٠ دادغبي: هنم تعمس : لاقو داح بأ نباو ةعرز وبأ هنم

 1717/1 ليدعتلاو حرجلا ٠ هنع ثيدحتلا تكرتف هيف

 ب االك



 مر يمكرخلا ىسوم نب دهاجم نع نيعم نب ىيحب تلأس ب هالب

 ء هب سأب ال « هقث : : لاك

 دحأ دإ'دتحلا ديعس يبأ نع نيعم نب ىيحي تلأسو سس هام

 0 ل + ٠ هب سأب ال « ةقث : لاقف 5 دواد نيا

 ") حلاض نب .نمحرلا دبع نع نييعم نب ىبحي تلآسو ل هال
 الا لاقذ

 نع ىور + يلتتاغلا يلع وبأ ٠ يمزراوخلا خورف نب ىسوم نب دهاجم /1)

 زرحم نبا لاق ٠ ايندلا يبأ نباو ةعرز وبأ هنعو ٠ ةنييع نباو ميشه

 44/٠١ بيدهتلا بيذهت ٠ هب سأبإل « ةقث : نيعم نبا نع
 ىتكلا + هللا دبع نب دلاخ عمس + دا”دّحأا دواد نب دمحأ 2, ديعساويأ :5)

 44 /ملسمل ءامسألاو

 دمحم وبأ لاقيو حلاص ويآ . يكتعلا يدزألا حلاص نب :نمحرلا ديع 9)

 ةعرز وبأ هنعو , كرابملا نباو شايع نب ركب يبأ نع ىور ٠ يفوكلا
 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس : يرودلا يلع نب لهس لاق ٠ متاح وبأو

 ةقث .« حلاص نب نمحرلا ديع هل لاقي ةفوكلا لهأ نم لجر مكيلع مدقي

 *٠ فرح فصن يف بذكي نأ نم هيلا بحأ ءامسلا نم رخي نأل يعيش قودص

 بيذهت ء 2*5 ةنبم تام ٠هب سأب ال : نيعم نبا نع زرحم نبا لاقو

 ١517/1 بيذهتلا

 ميشه نع.ىور * قاحسا وبأ « يورهلا متاح نب هللا دبع نب ميهاربآ 15)
 تام٠هب سأب ال : نيعم نبا لاق ٠ هجام نباو يذمرتلا هنعو ٠ ةيلع نباو

 ١17/١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه 7545 ةنس

 "!١ م مب )اال



 20١ يم رجلا دمحم نب ديعس نع نيعم نب ىيحب تلأسو 4

 ( محازم يبأ نب روصنم نع نيسعم نب ىيجب تلآسو ل هم؟
 ٠ هب سأب ال لاقف

 ٠ هب سأب ال : لاقف © مصاع

 نب رابجلاب دبع بلاط يبأ .نع نيبمم نب ىيحي تلآسو ب هدب

 ل لاقف

 اك“

00) 

(7 

 م

 : يفوكلا هللا ديبع وبأ ليقو دمحم وبأ « يمرجلا ديعس نب دمحم نب ديعس

 ٠ ملسمو يراخبلا هنعو ٠ يومألا ديعس نب ىيحيو ةليمت يبأ نع ىور

 <,2/5 بيذهتلا بيذهت ٠ قودص : نيعم نبا لاق

 ٠ بتاكلا يدادغبلا رصصن وبآ « يكرتلا ريشب محازم نبأ نب روصنم

 لاق دواد.وبآو ملسم هنعو - كرابملا نباو كلام نع ىور ٠ ةبعش ىأر

 نب دمحأ لاقو « ىلاعت هللا ءاش نإ قودص : نيعم نبا نع يمرادلا نامثع

 ءاه 794 ةنس تابم ٠ .سأب هيب سيل : نيعم نبا نع ىيحي يبأ

 81١/9٠١ بيذهتلا بيذهت

 اريثك حمس يئاستلا بلاط وبآ . يناسارخلا مصاع نب رابجلا ديع

 يبأ نبا هنعو ٠ يناجرجلا رايس نب نافعو قاحسا نب بيعش نع ىور

 ةنس تام ٠ ةقث :. ينطق رادلاو نيعم. نبا لاق ٠ ايندلا يبأ نبأو ةمثيخ

 دمحم ويأ ء يرفظلا يراصنالا ميهاربا ني بلاط نب لاعتملا دبع ١)

 نبدمحأو يراغبلا هنعو ٠ ةناوع يبأو بهو نبا نع ىور ٠ يدادفبلا

 نبا نع هريغو روسصنم ني قلاخلا دبع لاق ٠ نيعم نب ىيحيو لبتح

 ."ا9/1 ْبْيدهتلا بيذهت ٠ ةقث : نيعم

 ب لا4



 دمحأ راكفكصلا صفح ح ابأ ركذو نيعم نب ىيحي تعمسو هنو

 و زرحم نع لئسو ىزخأ رم نيم نب بحي تعمسو # 6

 .٠ هب سأب اال ةقث : لاقف نوع نبا

 : لاقف ردب يبأ نب ماتمه يبأ نع نيعم نب ىبحي تلأسو  ةد# ْ
 1 ا تب دع نبل سا هي نس

 هب اب ال ةقث

 : لاقف 0 تخراد نع ىوخأ ةزم نيم نب ىبحب تلآسو س ه4.

 :لاقف «» شادخ“ نب دودحم نع نيعم نب ئيحي تلآسو م ه5
 ل ٠ ةي'سأب آل ء انبحاص

 زازبلا 2 حابصلا نب لضفلا نع نيعم نب ىيحب تلأسو -_ هذا

 ها مقر نيعلا ةيشاح ظنا )0(

 هذ مقر ريخلا ةيشاح' ظنا (9)

 كزابملا نباو ميشه نع قىور © دمحم وبأ © يناقلاطلا شادخ "نب دومحم -- ('9)
 تام ٠ ةقث : نيعم نبا نع زرحم نبا كاق ٠ يئاسنلاو يذمرتلا هنعو

 1 317/1١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه 78+ ةنس
 نيا نع ىور ٠ راسمسلا سابعلا ويأ ٠ يدادغبلا حابصلا نب لضفلا (4)

 ديع لاق ٠ هجنام نباو يذمرتلا هنعو . .ريرضلا ةيواعم يبأو ةنييع

 - ه 552 ةنس تام ٠ ةقث : نيعم نبا نع هريغو روصتم نب قلاخلا

 1 77/4 بيذهتلا بيذهت

 ب ا١الكا



 ٠ سأب هب سيل « انبحاص ىتفلا كاذ : لاقف

 اس نب يحيي لاق د هوع

 ف كلك نأ بحال: زرحمم نبا لاق» + نر بالا يف يئاشحا ن نيا

لا نيب نع يفر صنم مر دعب نأ كلذو
 كيرش ثيدح يف رظأ تاج ىنامخ

 .و خييشنلا دعب خيشلا نع نيعم نب ىيحب لأسأو

قف ءيش نع ينايتخسلا ”بويأ.ةدرثي :٠ يبأ نب لال لاس
 سيم : لا

 نإ : بويأ لاقف : لاق كي.أرب اهيف ٍلقف : هل لاقخ لاق : غ ملع اذهب ين

لاق مث ء اذه نود وه امع زجعيل يبأر
 ليعامسإ اذه : نيعم نب ىبَحِي 

 ٠ هنم انأ هعمسأ مل بوي نع هيوري ناك ةيلثع نبا

 ملو يدي طخب نيعم نب ىيحي نع يباتك يف تدجو هد

 : رفعج وبأ لاق : لاق ةنيبع نبا انثدح : لاق « عامسلا ةمالع هيلع دجأ

 دمحم يل لاقو ورمع لاقو « ورمع ىقل ةكم يمودقل ًاثبثح ينديزي
 نب

 يبأ نبا لاقو « ال : تلق ؟ سانلا يتفثتو كيلع يرجأ : ١ ماشه

 ٠ ورمع نم ملعأ ًادحأ كردأ مل : حيجب

 ٠ 5647 مقر ربخلا رظنا 41)

 ٠ ٠ لصألا يف اذكه 5
 *كلملا دبع نب ماشهل ةنيدملاو ةكم ةرما ىلوت ٠ يموزخملا ماشه نب دمحم :)

 514/9 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١16 ةنس تام

 م 186-



 0 ىنادتحلا بانتجح نب ديحأ_نع نيبعم نإ ( ىيحب تلأس 5

 ٠ هفرعأ ال: لاق ستوب نب ىسيع نع ثدحي ناك يذلا

 : لاق راند نب ورمع نَع « ةنييثع

 - ٠ مو ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ نم ملعأ آذحأ تيأر ام

 « فموي نب ماشه انثدح : لاق نيعم نب ىيحب. انثدح ب هدب

 نع « حلاص يبأ نب ليهس نع رمع نب هللا ديبشع © نع « حابر 2 نع

 : هيلع هللا ىلص لوسر لاق : لاق ةريرغ ىبأ نع « هيبأ

 لوسر ان اذ ميفو : ليق « ثالث وأ نيترم « (؛) دايج بعشلا سئب

 "نم“ اهعسسيف ثالث وأ نوتخرص خرصتف ةبادلا هنم جرخت : لاق ؟ هللا

 وبأ + يصيصملا ةريغملا نب بانج نب دمحأ وهو « ةبنض لصألا يف اهقوف )١(
 دواد ويأو ملسم هنعو ء سنوي نب ىسيع نع ىور ٠ يثدحلا ديلولا

 5١/١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه ؟٠1 ةنس تام ٠ يئاسنلاو

 برد ىلا ةيسن ) يف'وجلا ءاثعشلا وبأ , يدمحيلا يدزألا ديز نب رباج (؟9)

 هتعو ٠ نمع نيأاو سايع نبأ نع ىور ٠ ( ةرصيلاب ةلحم : فوجلا

 ةنس تام ٠ -ةقث : ةعرز وبأو نيعم نبا لاق ٠ ينايتخسلا بويأو ةداتق

 8/7 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 419

 ٠ ةبض لصألا يف امهقوف (59)
 نادلبلا مجعم ٠ امصلا ىلي ةكمب عضوم وهو « دايجأ يف ةغل : دايج (5)

 ٠ دايجأ/

 اه 81١



 نع <« 2©) حلاص نب نامثع نع « نيعم نب ىيحب انثدح هوم

 « عفان نع « رمثع نب هللا ديتبُتع نع « () مزاح نب ريرج نع « بهو نبا

 : لاق مالسلا هيلع يبنلا نع « رمثع نب نع

 نب رج اق ؛ لق يرازلا دمحم نب دسمحأ اح ب ةاخأ

 : لاق ررحم

 «قازرلا دبع هب انثتادح : هب لوقت ينيدملا نب ىلع /ب + / .تعمس

 اتحبصأ يف ةشئاع نع ةورع كثدحخ : يرهزلل تلق : لاق جيرج نبا نع
 , ٠ ديلولا باب ىلع اذه تعمس امنإ : لاقف ؟ نيتمئاص

 انيلإ هلقن-: ةنيبع نب 'نايفش لانق : لوب ًاءلع.تعمسو 2

 أامهنأ ةشئاع نع « ةورع نع « باهش نبا نع راضخألا يبأ نإ حلاص

 ”ماعطلا ناكو هيف دازو  يرهزلا انيلع مدقي نأ لبق نيتمئاص اتحبصأ
 ملف « هيف نم هثتيقلق يرهزلا انيلع مدق املف هيلع ًاصورحم كاذ ذإ

 ىور ٠ يرصملا ىيحي وبآ , مهالوم يمهسلا ناوفص نب حلاص نب نامثع

 نيعم نب ىيحيو يراخبلاو هجام نبا هنعو ء كلامو ثيللاو ةعيهل نبا نع

 ١77/7 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 7١5 ةنس تام

 1 ٠ « مداح » : لصألا يف

 هتءارقب يسونبالا نب هللا دبع وبأو ثتعمس » : نميالا لصألا شماه يف

 رسيالا لصألا شماه يفو « هرخآ ىلا يكلاملا' ناذاز نب يلع نب دمحمو

 ٠ « يكلاملا يلع نب دمحمو يسونبألا نب دمحأو تغلب د

- ١817# 



 ؟ ةورع كثدح : لئاسلا لاقف « هيلع صورحم ماعطلا «) هيف ركذي

 ... ةالصلا تميقأو ةورع ثيدح نم سيل.: لاق

 دعس نب ميهاَربِإ نب بوقعي لاقو : لوقت ًايلع تعمسو هم ”ة6أ

 يوتسي ال » هصق يف هثدحف تباث نب ديز يتئدح : لاق هيبأ نع

 1 8 © 4 .« نودعاقلا

 لاق تباث نب ديز نع « هلم يأ بؤ نب ةصيق نع« يرهزلا نع

 7 هسا ا و. هيشأ كاذو : يلع

 نبا نع « ذايفس ةنثدح : :لوقي ينيددلا نب يلع تعمم دل لا 00

 ا اد . ٠ :لاق قاحسإ

 ةريره بأ نع ثدحي دحأ سيل  حلاص وبأ وأ :  جرعألا لاق

 يخجل ل ا ا .. بذاك وأ وه قداص « هانفرع الإ

 : لوقي ينيدملا نب ؛ يلع تعمس س 64

 ثدحأ الو () ائيش هنع يورأ ال © يلفونلا كلملا دبع نب ديزي

 ٠ (2) ًائيش هنع

 )١( ةيض لصألا يف اهقوف ٠

 / ةيآ ,ء 5 ءاسنلا ةروس م

 لاقيو ةريغملا وبأ «٠ يلفونلا لفون نب ةريغملا نب كلملا دبع ني ديزي (9)

 دلاخو ىيحي :هنبا هنعو ملسأ نب ديزو هيبأ نع ىور ٠ يندملا دلاخ وبأ

 نامثع لاقو ٠ كاذب هثيدح سيل : نيعم نبا نع ةيواعم لاق ٠ دلغم نبا

 بيذهت ٠ اه 1١117 ةنس تام ٠ سآأب هب ناكام : نيعم نبا نع ىمرادلا

 551/١١ بيذهتلا

 ١  2نيعضوملا يف ( عيسش» : لسصألا *

 هس 18#



 رفعج نب ليعامسإ نع لثسو ينيدملا نب ياع تعمس س6

 « ثيدحلا نخت بلطن نأ لبق تام« ميدق خيش ث ةقن : لاقف « 0) يندملا

 ها هنع بتكت مل

 « مدآ نب ىبحب انادح : .لوقي ينيدملا نب يلع تعمس س5

 يبأ نع يروثلا نايفس تلأس : لاق ضايع نب ٠ ليضف نع

 1 8 اهيقف ناك : لاقف 22 .يرافعلا

 :ناطقلا ديعس نيىبحب. لاق:لوقي ينيدلا نب يلع تعمس دن ”9ا/

 نم الو داتمتح نم ب ةبورمع يأ نبا ينعي # كيعس عمسبو مل

 انفإ مر ايش ديعس نب ىيحب نم الو « ةورع نب ماشه نم الو رشب يبأ
 ٠ يرثبلا نع اهذخاب ناك

 « يعازخلا مكحلا نب .دبدغم ينثدح : لوقي ايلع تعمس اس 508

 ل يمتع اس سس اس عج صم معسل تمس دسم سس يسع يمس مديد تب بضم موس سمج د

 قاحسا وبأ 2 مهالوم يقرزلا ينراصنالا ريثك يبأ نب رضمج نب ليعامسأ )١(
 نب ىيحي هتعو ٠ ليوطلا ديمحو رانيد نب هللا دبع نع ىود ' يراقلا
 ةتنس تام ٠ ةقث : نيعم نبا لاق ٠ مضهج نب دمحمو يريباقملا بويأ
 دمحم تالاؤس : ًايضيأ ىظناو « 581/١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه لي
 : قيقحت ٠ ليدعتلاو حرجأا يف ينيدملا نب يلعل ةبيش يأ نب نامثع نبا
 ١7 ص ٠ رداقلا دبع نيب هللا دبع نب قفوم

 ١98 ىبغلا ةيشاح ىظنا (9)
 6 ركشي نب يدع ينب ىلوم يودعلا نارهم. همساو « ةبورع يبأ نب ديعس م

 شمعألا هنعو ٠ يرصبلا نسحلاو ةداتق نع ىور * يرصبلا رضنلا ويأ
 1/5 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١865 ةنس تأم + ةيعشو

 ٠ « معيش » لصألا يف ل

 ب )مكث



 أ ةراحلا نب نيحرلا دسبع ضايع يبأ نع ؛ ةداستق نع« ديعس نع

 : ةشكاع نع

 : # ديعس نبا ينعي - ىيحي لاق : لوقي مر ايلع تعبس ا

 نم « دوسألا نع  ميماربإ نع تفتحي ءيش نع نايفسل تلق

 : / 0 >0 * فرحي قظتي ملف هللا دبع

 : لوقي ينبدملا نب يلع تعمس س6 0
 ٠ ةركاذملل موقي ادحأ رأ مل : يدهم نب نمحرلا دبع لاق

 : لوقي مر ًايلع تعمبسس س0

 نباو « »» ةدئاز يأ نبا لثم ةقوكلاب ينعي ب ةّمق ناك ام

 ٠ ٠ ةكقسلا يف مر ديبع نب دمجمو © سيردإ

 نع « ريرج انربخأ : لوقي يشيد نب يلع تممسو #6

 ٠ هتمع نع « ةفياذحل نبا نع « :نمجرلا دبع .نب .ةمثيخع نعي < نصح

 يلح : لا ةفيلخ نب فل انقفح + لوقي يلع تنس ا

 ل رخل هل لجبل تيدح ل ل سنأ يخأ

 (١ ىلع 1 للصألا-يف »

 ىلا ةيابست 0 يعداولا ينادمهلا ثوميم نب دلاخ ةدئاز يبأ َنِد ايركز 2

 نماع نع ىور يوكلا ىبحي وبأ 3 مهالوم ) تادمه نم نط ةعداو

 ٠ ه 5١ال ةنس تام ٠ يروثلاو هنبا هنعو « برح.نب كامسو. ىبعشلا

 "1 بيذوتلا بيذهت

 ؟و ردبخلا ةيشاح ىلظتا

 ملال ربشلا ةيشاح ىطظنأ (؛؟)

 65 ا



 نب دمحم نب هللا دبع انثئدح : لوقي م) ًايلع تعمس سن 5١4

 ناك هنم تبثأ ةنيدملاب تبأر ام «) ةمقلع وبأ « ةورف يبأ نب هللا دبع

 رشبب ههبشأ "تنك « هكرتف هنع بافف اومعز آباتك عفان نم عمس

 +: لضفملا نب

 نم (4) ناتبتح ينئادح : لق يندملا نب يلع تعمس سا”

 لح ةصم وبذا دنا هن كام ب كوب نأ مكح نبع

 1 ١ : هثدح « مازح نب جيكح نأ

 .ناتبحح اق« هدنع سيل ام عبب نع هاهن [ هيلع ] هللا لص يبنلا ذأ

 ٠ تسدم. تس#ةدلا اذه

 نب نمحرلا دبع انثدح : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس س 5
 مآ نم: هتعمس هنأ نساع نب نمحرلا دبع نع.« :نايفس نع « يدهم

 : لاق ؟ هركذأ : نايفسل ”تلقف : لاق: ثيدحلا اذهب ثدحت (ه) بوقعب

 ٠ تاصميشملا ثيدح ف ينعي . ديرأ امك هب. ءيجأ ال

 - « ىلع » : لصألا يف 41
 ٠ ةبض لصألا يفاهقوف 4؟)

 ردكنملا نب دمحمو ليوطلا ديمح نع ىور « يشاقرلا لضفملا ني ريشي -(25)

 يف نيعم نيا هدع ٠ ددسمو يلعو قاحساو دمحأ هنعو ., نوع نبأو

 2كظظ/ ١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١85 ةنس تام ٠ نييرصبلا خويش تابثا يف

 بيذهت . يرصبلا بيبح وبأ » يلهابلا لاله نبأ | ءاحلا حتفي نابح (غم

 ١ بيذهتلا

 دبع اهنعو . دوعسم نبأ نع تور ٠ دسأ ينب نم ةأرمأ : بوقعي مأ 22

 58/١1١ بيذهتلا بيذهت سياع نب نمحرلا

 اه 1815 -



 : لو )١( ًايلع تعمس كلا

 < 5 نيش راسي نب ملتسم نم عمسي مل 0 ةداتق

 ؛ ديمحلا ديع نب ريرج انئدح « ينيدملا نب يلع تعمس # ه1

 ٠ سابع نيا نع « هببأ نع « ينابيشلا ورمع يبأ نع « يمقلا بوقعي نع

 ىيحد, ين ربخأف ؟ ينابيشلا اذه ورمع وبأ نم ملعأ نأ تببحأف : يلع لاق

 : لاق ديعس نبا

 ىنكي رآ ولعأ عستالصأ و اخئيتش ةرتنع نب نوراه تيأو

 ٠ (ه) رمع يأ

 ءر:كيلثس نب ةلظنح نب رغألا وه اذه رغألا اذإف ترظن كيلس نب رغألا

 ٠ /امب/

 .٠ « يلع » : لصألا يف )1(

 * يرصبلا يسودسلا باطخلا وبأ ٠ زيزع نب ةداتق نب ةماعد نب ةداتق (؟9)

 ٠ ةبعشو ينايتخسلا بويأ هنعو - ليفطلا يبأو كلام نب سنأ نع ىور

 موال /4 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١١ا/ ةنس تام

 * « عيش » : لصألا يف هيف

 . « خيش » : لصألا يف 6

 يِبأ نب نمحرلا دبع وبآ ٠ ينابيشلا نمحرلا دبع نب ةرتنع نب نوراه (6)

 لاق ٠ يروثلاو كلملا دبع هنبا هنعو ٠ راثد نب براحمو هيبأ نع ىور

 « ةريره يبأو يلع نع ىور + يفوك ةلظنح نبا لاقيو كيلس نب ىغألا .(1)

 ب ١67



 :ىر لاق يفعجلا يلع فرد نيس اتثدح. :لوقي ًايلع تعنس دن 56٠

 ينثدح : لاق هنع هتلأس تو نإ ا يع نإ ورمع ةيواعم وبأ

 نب هلل دبع نب ورمعأ نع نورنا اذهب انثادب دح ةدئاز ناك : نيسح لاق

 يتثدح : لاقف هنع هتلآسف : لي نزأ نع يملا ديز ينادح : كك بح

 : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس س١

 . © رافغ يبأب ىنكي ناك نارهم نب بلاغ وه رامتلا بلاغ
 : لو (4) ًايلع تغمس سن 05

 هيبأ نع ©« («0) يرامنألا ةشيك ىبأ نبا نع © دعجلا ىبأ نب ملاس

 ٠ ةشبك ىبأ نب دمحم وه فورعم اذه

)0) 

(7 

 فقل

(١ 

2 

 ويأ 0 يراوحلا ند ديز وهو «٠ ليل يبالودللا ءامسألا و: ىنكلا

 هنعو + بيسملا نب ديعسو سنأ نع ىور ٠ يريص !! يمعلا يراوحلا
 03 .ا//؟ بيذهتأا بيده .٠ يروخ هاو ةاعش

 . يرصبلا راغغ وبأ ليقو نافع وبأ 0 يديعأا رامتلا ناريه نب بلاغ

 هبياةسهتا ةيعشو ةداتق ةتهو « لاله نب دبديمح و ىبعشت |: نع ىور .

 لع » : لصألا يف

 + دفجلا يبآ ْنِد ملاس هنعو هيبأ نع ىور ٠ يرامنتألا ةشبك يأ نبا

 0/1 بيذهتلا بي ذهت * بدمحدس)و ثلا ديع ناتبا هل

 اب )ثمل ل



 : لوقي 0 ًايلع تعمس ل <05

 ٠ ةعيهل نبا مع يترضحلا ةبقع نب (0) شايع

 «) ريرحلا بحاص سمك وبأ : هل تلقو «) يلع تعمس ل 5+4
 ء فرعي ال : لاق ؟ نم نبا : تلق « هير دبع : لاق ؟ همسا تلق « ةقث : لاق

 ءامعتا لاق ؟ هقئوي ناك  ناطقلا ديعس نيا ينعأس ىيحب : ”تلق

 ؟ يربثغلا ريثك وبأ : هل تلقو. ينيدملا نإ يلع تعمس س 56ه

 نب ىيحب هنم عمس « ائيش هيف لاق ادحأ تعسس ام ريبك خيش : لاقف

 . + ةنيذ[ نب نمحرلا دبع نب (:) ديزي همساو ةمركعو ريثك يبأ

 (هر ءالعلا نب ورمع وبأ : هل تلقو ىنيدملا نإ ىلع تغمس ل ةؤ؟5

 ءالعلا نب نايفس وبأو « هيمسي آدحأ تعمس ام همسا وه : لاق ؟ ةّيسأ ام

 00 ش ش ش 006 ةمسأ وه

 )١( يلع » : لصألايف « ٠

 ةبقع وبأ « يممضدحلا بيلك نب بلغت نب بيلك نب ةبقع نب شايع (19)

 نوميم نب ىيحي نع ىور ٠ ةعيهأ ني هللا دينع مع هنأ لاقي ٠ يرصملا

 ةنس تام ٠ بابدعلا نب ديزو كرابملا نبا هنعو ٠ نادرو نب ىسومو

 ١14/4 بيذهتلا بيذهت ٠ ه0

 5*8 ربخلا ةيشاح ىظنا 09

 ديع ني ديزي همسا ليق ٠ ىمعألا يماميلا يربغلا يميحسلا ريثك وبأ (4)

 ٠ ةليفغ نبا ليقو ةنيذأ نب هللا دبع نب ديزي ليقو « ريرضلا نمحرلا
 ٠ ريثك يبأ نب ىيحي حيو سفز هنبأ هنعو 2 ةريره يبأو هيبأ نع ىور

 7١١/١17 بيذهتلا بيذهت

 يف فلتخا ٠ يربلا يوحتلا ينزاملا يميتلا رامع ءالعلا نب ورمع وبأ (6)

 : ليقو ٠ ىيحي : ليقو « نايرعلا : ليقو ٠ نابز همسا : ليقف همسا
 تمهل

 اس اذ



 صفح نب هللا دبع انثدح : لوقي ىنيردملا نب ىلع تعمس س 557

 و تلا رك يبأ ثني بتيز نع اذ تختم

 "اطلس موي

 :لوقي ينبددملا نب يلع تعمس ل ٠

 هللا ىلَض يبنلا نع ةءاج اذإ ثيدحلاب بذكي نأ دنحأل يغبني سيل

 ::لاق يرهزلا ثيدح نوعفدي اوناك ةعامج نإف ”السرم ناك نإو « هيلع

 وأ تبسلا موي يف مجتحا نم .: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 هن ولعشب او تاك هسبفق لإ نمولي الخ 4 حاضو هياصآق ءاعبرألا

 ينمي ثراولا دبع مهنمو « حضولا ةباصاف يتبلا نامثع مهنَم « اوتلثبف

 هباصأف دواد وبأ مهنمو « حضولا هباصأف (2)» يرونتلا ديغس نبا

 ٠ ديدش ءالب هباصاف نمحرلا دبع مهنمو « حضول

 ٠ يرصبلا نسحلاو سنأو هيبأ نع ىور * هتينك همسا : ليقو + عزج

 ةقث : نيعم نبا نع يرودلا لاق ٠ ديز نب دامحو ةيعهشو هوخأ هنعو |

 ٠ ءالعلا نب نايفس وبأ هل لاقي هوخأو ورمع وبأ ناك : متاح وبأ لاق

 * .ه ١654 ةنس تام ٠ سأب امهب سيل :. لاقف امهنع نيعم نيا لئس

 0 ١78/١17 بيذهتلا بيذنهت |

 _1/هو ,هشماهو "18/5 ليدعتلاو حرجلا ظنا ()
 1 1 سوماقلا /صربلا : حضولا 45)
 ٠ بيذهتلا بيرقت ٠ نونلا ديدشتو ةانثملا حتفي 0(

 0 ٠ « ىلع » : لصألا يف ()



 ثيدح يف () ينامليبلا نيا نع + ردنكملا نع « ثيدحلا ةعيبر تثدح

ىتفو نم ىلوأ انأ.» : هيلع هللا ىلص يبنلا
 - ؟٠ « هدهعب 

علا .ءامهدلا يأ: مسا نع هتلأسو 0 ًانلع تعمس نك
 يود

 * يدع ينب نم يرصب « سُئيهنب نب 0 ةئف' رق : لاقف

لا وبأ : هل تلقو, (؟) آيلع تعمس 55 اوم
 ؟ هسمآ ام. ساوقلا ةريغم

 | ! همسأ فرعي ىتح فوع ريغ هنع ىور نمو : لاق

 رثمج يبأ مسا نع هتلأسو ينيدملا نب يلع تعمس بس
 خيش م ؛ ةشامشخ نب بيبح نب دبزب نب يي مع“ : .لاقف (©» يمثطتخلا

 نب دامحو ةبعش انباحصأ هنع ىور ىنيدم
 ديعس نب ىيحبو و ةملس

 يرد ل سأل اع ةدحو + يح نب نايفسو # ناقل يي

 ٠ مساقلا نبا

 : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس # همس

 هظفحف' ربكلا سأر ىلع ثيدحلا بلط آدحأ تير ام : نايفس لاق

 « (ةه) مساقلا نب حور الإ

 . 597/4 بيذهتلا بيذهت ىظنا (01)

 000 ”«يلع» :لصألايف '(0)
 نب ماشه نع ىور ٠ يرصيلا ءامهدلا وبأ . يودعلا سيهي نب ةفرق (8)

 بيذسهت ٠ لاله نب ديمح هنعو «'بدنج نب ةرمسو يراصتألا ماع

 "5 /ملسمل ىنكلاو , 759/4 بيذهتلا

 "11 ىبخلا ةيشاح رظنا (4)

 هللا ديع نع ىور يرصبلا ثايغ.وبأ « يربنعلا يميمتلا مساقلا نب حور (ه)

 نب ديعس هنعو « ةورع نب ماشهو ردكنملا نب دمحمو ليقع نب دمحم نبا

 : ةعرز وبأو متاح وبأو نيعم نبا لاق ٠ قاحسا نب دمحمو ةبورع يبأ

 هد 1١5١



 : لوقي_ )١( ًايلع تعمس سل

 ٠ 5 نيعبرأو نيتتنث ةنس مساقلا نب حور تام

 ٠ شايع نب هللا دبع ىلوم (م عاقمقلا نب كيزي : لاقف ءىراقلا

 00000000007 « همسا فرعأال : لاقف مرءارقلا رفعج يأ مسا نع هستلأسو ينيدلا نب يلع تعمسو س1
 فرب نمخرلا دسع لام: لوقي :ىنيجدتلا-نب نئلع تمس 1 5ع

 ةقث وهف باتك نم ثدح ضم ب يليألا .نب ديزي, ينعي دس (0) سنوبإ ::لاسق كرابملا نبا نع ؛ يدهم

 ٠ 5 1 1 1 3 : .٠

 ش ٠ تبث وهف ؛ ةداتق نع هباتك نم ثدح اذإ مامه ةلزنمي وه : لقي 0 آيلع تعمس تن 5+8
 5 ١١ ياع 2« لصألا يف 6 *

 ىددا تيذهتلا بيذهت -يفو 3 ةيض لصألا يي اهقوفو ,-ةكمو يأ دول

 ٠ . ١ ةثمو نيعبرأو

 همسإ * شايع ني هللا ديع ىلوم يموزخملا ىندملا ءىراقلا .رضعج وبأ قا

 هالوم نع ىور + زوريف نب بدنج ليقو زوريف ليقو عاقعقلا نب ديزي
 نيعم نبا لابق ٠ كلامو .سمع نب هللا ديبع هنعو * ةريره يبأو
 22/١7 بيذهتلا بيدذهت ٠ ه ١١ال ةنس تام «٠ ةقثا: ىئاسنلاو

 ىور ٠ دايز ليقو ناملس ليقو ناسيك همسا ليق ٠ ءارفلا صضعج ىبأ (4)
 بيذهت 1 ةيعشو هائبا هتعو ٠" ةدمركعو ىمطخلا دي الد ند هللا كيع نغ

 01/١17 ١ بيذهتلا

 ىلوم ديزي وبأ « ىليألا ناكشم نبا : لاقيو داجنلا نب ديزي نب سنوي 4©)
 ريرج هبنعو , يرهزلاو هيخآ نع ىور - نايفس يبأ نب ةيواعم
 يرهزلا يف سانلا تبثا : نيعم نبا نع يرودلا لاق ٠ ثراحلا نب ورمعو
 هاه ١689 ةنس تام * ةنييع نباو بيعشو ليقعو .سنويو رصمعمو كلام
 460/1١ بيذهتلا بيدهت

 ب 9١و!



 : لوقي ينيدملا ن , يلع تعمسو دك

 . دنملا رساك نببا هيمسف انك : لاق ؟ ليربج نب ةرثق : نايفسل تلق

 : نمحرلا دبع لاق : لوقي, ١ ًايلع تعمس 2

 ىر حاولأب ءيجف بهذا : لاق ينثدح « نادابعب ) ةدئازل .تلق

 ءىجف بهذا « ال : لاق : لاق « ظفحأ ىل ف ىزثدح تلق كثدحأ ىتح

 . كلذ دعب يلع اهضرعت مث كيلع يلمأ ؛ كثدحأ ىتح «» حاولا

  "55١لوقب ًايلع تعمس اس 0 :

 م 4 ؛ شايع نب ليعامضإإ نع /ب 3 ثدحي نمحرلا دبع ناك

 ءاةناوم ل ابق هكرت'

 نع ىلعم هب ىنثدح اذه : لوقي. ينيدملا نب ىلع ثتعمس مدس 545 |

 عمس مل : لاق (ه: ينالادلا دلاخ يبأ دبزي نع ؛ ةدئاز يبأ نبا

 ٠ ثيداحأ ةعبرأ الإ رباج نم 0) نايفس وبآ

 )١( «يلع» : لصألا يف ٠

 ١76 ريخلا ةيشاح رظنا (؟5)
 لصألا شماه يف كردتسم امهنيبام (9١1؟5)

 نع ىور * ىصمحلا ةيتع وبآ « يسنعلا ملس ني شايع نب ليعامسأ (4)
 قاحسأ نب دمحم هتعو « يعازوألاو ورمع نب ناوفصو دايز نب دمحم

 بيذهت + ١8١ ةنس تام ٠ نيعم نب ىيحيو « شمعألاو يروثلاو

 ش 71/١» بيذهتلا
 ؟١ا/ ريخلا ةيشاح رظناو ء« نمحرلا دبع ني دي زي وه >2 142)

 5٠١5 ربخلا ةيشاح رظنا ٠ عفان نب ةحلط وهو ىز

  16#م #١



 نب دايزل تلق : لاق .نايفس نع ركذي ( ًايلع تعمس <

 ٠ ثيدحلا ظفحي ناك : لاق « ليقع نع ىن ريخأ « دعس

 ٠نيتسو ثالث نبيآ وهو و نايفسو نييعسو نامُث نيب وهو ةيعش تام

 : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس ه6:

 مل امو عمسب , امي ملعأ ةبعشو « ةدانق نع مءهظفحأ (؟) كيعس

 نم ثدح اذإ : معدنسا )0 مافهو 6 موقلا ىورأ ماشهو © عمسلا

 "ع ةداتق باحصأ ةعبرألا ءالؤه مه ٠ هناتك

 + هيبأ نع « دمصلا دبع نع ركاذي ندم نب ىلع تعمس مس 5

 «>مالس يبأ نع ثدحت ام : (هرريثك يبأ نب ىيحيل تلق : لاق نيسح نع

 مهنأ كملع ام : تلق : لاق ؛ باتك نم اهتاذخآ : لاق ؟ اهتعمس ءالؤبهو

 ٠ اهعمسس ملو دادمو رتفدو رقاودب ىيحب لخد ىرثت : لاق ؟ اهوعمس

 ٠ « يلع » : لصألا يف (0)
 5017 مقر ربغلا ةيشاح ىظنا

 نع ىورو + ًاسنأو آرباجو سمع نبا ىأر « ريبزلا نب ةورع نب ماشه

 بيذدهت * ه ١845 ةنس تام ٠ ينايتخسلا بويأ هنع ىور ٠ همعو هيبأ

 491/١١ بيذهتلا

 هنعو «, عفانو ةداتقو ءاطع نع ىور ٠ يدسألا رانيد نب ىيحي نب مامه

 19/١١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١ ةنس تام كرابملا نباو يروثلا

 8 مقر .نيغلا ةيشاح رظنا

 هدجو هيبأ نع ىوز + يشبحلا روطمم مالس يبأ نب مالس نب ةيواعم

 دمحمو كرابملا نب دمحم هنعو ٠ ريثك يبأ نب ىيحيو عفانو ديز هيخأو

 ٠١8/١٠١ بيذهتلا بيذهت ه ١15 ةنس تام ٠ بيعش نبا

 ١١5) هه. .2



 : لوقيب ينيردملا نب يلع تعمس ا

 نع يوري 0١ كرابملا نب يلع : ناطقلا ديعس نب ىيحي لاق
 ٠ اهعمس ام ىيحل, نع « هنع انبتك امنإو أهعمس مل ثيداحأ قفز ىيحع

 : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس - 4

 اهعمسأ مل هذه : لاق ثيداحأ يبأ كلع تبأر : : م دمصلا دبع لاق

 ديعس ني يتعب س ىيحب لاق : ١ ينيدملا نب , يلع لاق « ةدحاو ةرم الإ

 ٠ ١ ةدحلو ةرم الإ عمسي ال ثيدحلا ةماع _ ناطقلا

 : لوقت (؛) ًايلع تعمس -- 8

 يعازوألاو ماشه نع « (ه) ديثك يبأ نب ىبحي نع ىورأ دحأ ام

 ثراولا دبع نب دمصلا دبع ركذو ينيدملا نب ىلع تعمس ه٠

 بويأ نع بتكأ مل ينإ : لاق  دمصلا دبع ينعي لوقي هتعمس : لاق

 ٠ تام ىتن د> ضايب يف ًاداوس

 نب ناميلس هب ينثدح : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس ب ١

 بيهص ني زيزعلا دبع نع ىور ٠ يرصبلا يئانهلا كرابملا نب يلع )١(

 بيذهتلا بيذهت ٠ كرابملا نباو ناطقلاو عيكو هنعو ٠ ةورع نب ماشهو

 ضلال

 - قباسلا ريخلا رظنا (9)

 81 مقر ربخلا ةيشاح ىظنا (9)

 ٠ « يلع ه : لصألا يف (4)
 /8 مقر ىبخنا ةيشاح ىنظنا + (4)



 0) نارمع يبأ نع « ناورم نب ةضيئق نع ؛ ديز نب دامح نع . برح
 مدق ىتح ثدحملا ىتوثي امك اهنم ذخانف ةفيحصلا ينأن انك : لاق ينوجلا
 () نم ةفيحص : يلعل تلق « ءاهقفلاب مدقو رييزلا ني بعصم انيلع

 + ينعي هارأ اذك : لاق ؟ يركشيلا سيق نب ناميلس

 م يرينعلا ذاعم نب ذامم ركذو ينيدملا نب يلع تعمس ب ه+

 ةعسن' اندنع ىه داعم نب ذاعم نبا ينعي ىنثشم هنبا يل لاق : ل

 ٠ ثعشأ ثيداح ينعي فالآ

 : لوقي ينيددملا نب يلع تعمس # 0+

 بلع« قت أ مل ذا ناس ينمي اذه «ر هللا ديبع

 امم نب امم نب م» ثا ينعأ - 8 ةقثاوه : يلعل تلتف غ ثيدحلا

 هممت: :لافق

 نب هلا ديعو اسنأآ عمس ٠ - يتوجلا ب بيبح نب كلملا نبيع , نارمع و ويأ )1١(

نب رفعجو ديز نب دامح هنع ىور :, تماعإا
 4٠١ ملسمل ىنكلا ٠ ناقيلس 

 ٠. ةبمط_ لبصألا يف اهقوف 45)

 86 ىبخلا ةيشاح ىظنا (5)

 يرصبلا ورمع وبأ ٠ع يرينعلا شاخشغخلا رصن نب ذاعم نب هللا ديبع :؛ع)

 ملسم هنعو ٠ ناميلس ني ستعمو ىنثملا هيخأو هيبأ نع ىور ٠ ظفاحلا

 بابشو ةنيمس نبا : نيعم نبا نع دينجلا نب ميهاربا لاق ٠ دواد وبأو

 ذاعم نب ىنثمو ءيشب اوسيل « ثيدح باحصأ اوسيل ذاعم نب هللا ديبعو

 58/1 بيذهتلا بيذهت ٠ اه 77 ةنس تام ٠ هب سأب ال

 - ناميلس نب سصتعمو هيبأ نع ىور ٠ يربنعلا ذاعم نب ذاعم نب ىنثملا :©]

 : نيعم نبا نع دينجلا نب ميهاربا لاق ٠ ةمثيخ وبأو هوخأو هانبا هنعو

 17/٠١١" بيذهتلا بيذهت ٠ ه 778 ةنس تام ٠ هب سأب ال

- 19350 



 نبا اننادح هلل ىيحع م ل وقنا ي ميدملا نب ؛ يبلع تعمس دس 65

 : لاق )١( كيعس

 لبق م هنم تعمس : لاق 05 بئاسلا نب ءاطع نع ةناوع انآ تلأس

 ؟ اهلب لصفت : : تلقف : لاق دعبو طالتخالا لبق : يلع لاق ؟ دعبو

 ءاال : لاق

 لاق بيهو. نع «نمحرلا دبع لاق :لوقي © آيلع تعمس ب ههه

 : ًاثدح نيعبرأ ةديبغ نم تعمس :':بكاشلا نب ةقذ ءاطع ى ل لاق

 يلع ناك .: .لوقي ةديبع تعسم : لاق ؟ اهنم .ظفحتا شنأ تلق : لاق

 ٠ دالوألا تاهمأ عيبب

 : لوقي 5 ًايلع تعمس ل 5

 ٠ءطلتخا ىلعت 6 هرمأ بهذ دق ناك بيمئاسلا نيا ىلع (رعاطع

 : ناطقلا ديعس نب ىبحب لاق. : لوقي ( يلع تعمس س "ها

 . ب بئاسلا نب ءاطع نم ينعي  نيثيدح هنم تعمس : . ةيعش لاق

 نع + قازرلا دبع انثدح : لوقي ىنيدملا نإ ىلع تعمس نس "05+

 : لاق يرهزلا نع « رمعم

 )١( ةيدرض لصألا يفامهقوث ٠
 م

 ويأ . ىفقثلا ديزي لاقيو ديز لاقيو كلام نب بئاسلا نب ءاطع (1؟)
 هييبآ نع ىور ٠ ينوكلا دمحم وبأ لاقيو دير وبأ لاقيو 3 بداسلا

 بيذهتلا بيذهت ٠ اه 1١ا/ ةنس تام ٠ ةبعشو نائايفسلا هنعو ٠ سنآو

 يسلب

 )  )9يلع : لصألا يف ٠

 ب #١5 ب



 ٠ هتبكر يتبكر سمنت نيهنس رشع بسم ا نب ديعس تينأ

 اذه ديرت يل لاقف : لاق ءيش نع ها كلم يأ ياي تب

 .. ةالوقي ينيدلا نب يلع تعدس دب "خلع

 يعي ليعامسإ 0 0 بحاص () نييصح وبأ

 2 دهن أك : نوح

 . 05 يناوجشلا نع نايفس انريخأ : لوق 5 8ع تعمم حظا

 نب ديزي افسح نكلو ءال : تلق : لاق ؟ يس ا كر يا

 + هيلإ انسلجف حف : لاق « (؛) مصألا

 يدسألا نيصح وبأ « ريثك نب ديز لاقيو « نيصح نب مصاع نب نامثع (1)

 ةبعش هنعو يبعشلاو سابع نباو ةرمس نب باج نع ىور ٠ يقوكلا

 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١1717 ةنس تام ٠ ةقث : نيعم نبا لاق ٠ يروثلاو

 ا لهل

 ٠ سوماقلا / بتكلا هيف ناصيام : ىطّمرقلا ةيفإ

 أعد : لصألا يف ()

 ىور ٠ يتوكلا يئاكبلا فوع وبأ « ةيواعم نب ديبع نب مصألا نب ديزي (5)

 > يرهزلاو هيخأ انبا هنعو ٠ ةشئاعو ثراحلا تنب ةنوميم هتلاخ نع

 ١١4/١١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه ٠١ ةنس تام

- ١58 



 نب نسمحرلا كدايع تعشسس © لوق 0 ًايلع تعمس 5 دا

 : لوقي يدهم

 دقل : لاق « هتيأر معن : لاق ؟ 0 ليهك نب ةملس تيأر « ةملس ابآ اي

 ب ةملس نب .دامح ىتعل ب ههلسش” أو : نايفس لاق « اسمك خيش تر
5 

 ٠ () يئالثملا سيق نب ورمعب

 : لوقت () ايلع تعمسو

 1 ليهك 0 ةملس ىأر ينعي  طساوب ةملس نب (؟) دامح هآرو

 نع « نمحرلا ديغع انريخأ : لوقي (0) ًائلع تعمس لس 8

 : لاق كلام

1) 

7 

 هن

2 

 * “© ىلع غ0 لصألا 2

 ينانبلا تباث نع ىور ٠ ةملس وبأ « يرصبلا رانيد نب ةملس نب دامح
 ءاه 1١1١٠ ةنس تام ٠ ةيعشو يروثلاو جيرج نبا هنعو 2 ةداتقو

  ىور ٠ يفوكلا ىيحي وبأ « يعنتلا يمرضحلا نيصح نب ليهك نب ةملس

 نب قاحسا لاق * ةيعشو شمعألا هنعو ٠ ريبج نب ديعسو يبعشلا نع

 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١7 ةنس تام ٠ ةقث : نيعم نبا نع روصنم

 1/١

 لاهتملاو ةمركع نع ىور ٠ يفوكلا هللا دبع.وبأ . يئالملا سيق نب ورمع

 نباو دمحأ لاق ٠ يروثلاو دلاخ يبآ نب ليعامسا هنعو ٠ ورمع نبا

 117/76 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١55 ةنس تام ةقث : متاح وبأو نيعم

 د 1958



 لاقن

 : لاق ليوط ثيدح نع هتلأسف : لاق بكار وهو باهش نبا تيقل
 :هل تلق : لاق « هظفحأ مل : هل تلقف : لاق ؟ هب مكتثدح دق سيلأ :

 تدعتسا الو « طق انثدح بتكأ مل :لاق ؟ بتكت ملأ « ركب ابأ ان

 : لوقي 0 ًايلع تعمس ع "568

 .٠ هبانكا نم يماشلا نوراه ىلع قلمأ هنأ كلذو 6 يماثسلا فرك نوراهو

 ع

 : لوقي 0 ًايلع تعمس - 5

 ٠ ىسيع ىبأ نب نوراه ىماشلا © نوراه

 : لوقي 0 ًايلع تعمس ىلا

 « (ةه) اقودص )22( قاحسإ نبا ناك

_ 0 َ. 2 
 « يس سفك ويسعل سا ليل سس يلي ملم ملم و صفات مص ممل امم سيب سس سياج

 نب نايفس تعمس : لوقي ينيدملا نب ىلع تعمس '

 : لوقيب ةنييع
 يف هومهتا امتإإ « ثيدحلا يف طق () قاحسإ نبا سانلا مهتا ام
 * 4( ىلع م«: لصألا يق

 نع مي نم يبأ نيا لاق .٠ ةبعشو ثيللا ةدعو ناسيك نب حلاصو هيبأ

 1/١ بيذهتلا بيذهت ٠ اه ١87 ةنس تأم ٠ ةقث : نيمم نبأ

 ٠جيرج نباو قاحسا نب دمحم نع ىور ٠ يماشلا ىسيع يبأ نب نوراه

 ٠١/١١ بيذهتلا بيذهت ٠ دسأ نب ىلعمو هللا دبع هنعو

 ١55 نيخلا ةيشاح ظنا

 «٠ « قودص » : لصألا يف



 « ةبعكلا رهظ ف باهش نباو يلذهلا ركب وبأ ناك دقلو : لاق « ردقلا

 .قاحسإ نب دمحم ماقف يرهزلا ماقف : لاق « مهعم قاحسإ نب دمحمو

ملع ةئيدملاب لازي ال : باه نبا لاق :  يلذهلا ركب وبأ لاقف
 هب ناك ام 

 ديعس نب ىيحي نع ركذي ينيدنملا نب ىلع تعمس - 3
 : لايق ناطقا

 ناك امف هتبد هيلع لخدف شمعألا ىلإ ءاج قاحسإ ن ب د حم تيأر

 اذإ اذه : لاقف : لاق « هتيب ف هكرتو شمعألا جرخ نأ نم عرسأب

 قيقش هل تلق اذإو. « م ةسلس نب قيقش لق : لاق : . لثاو يبأ نع هنثادح

 راص ءيش يأ كثيدح نم يندوز : لوقيو « لماو وبأ لق : لوقي

2001 
7 

 «(يتدحا راص :يش يش يأ ؛ زوج رش ؛ (يندحر
 سرج ' لعل

 ,(؟) كعس نب ثيللا هدنع ركذدو ينيدملا نب يلع ثعمشس دن كالو

  يسلايطلا ديلولا ابآ ينعي  ماثه هيف لاق ام تعمس ول : لاقف
 ش ٠ ًاؤرح هنع تيتك أم

 لاقف

)0 

 يف

4) دلاخ ركذو ينيدملا نب يلع تعمس لااا
 .ينئادملا مساقلا نب (

 3 هناسلب الإ ىدنع دخ*أ امأ :

 ١11/1 ليدعتلاو حرجلا

 ٠ هري ماو لي يبنلا كردأ - يفوكلا لثاو وبأ « يدسألا ةملس نب قيقش
 * روصنمو شمعألا هنعو «٠ يلعو نامثعو رسمعو ركب يبأ نع ىور

 5/ بيذهتلا بياذهت * هاما" ةنس تأم

 657 ىبخأا ةيشاح رنا

 ٠ هريغو دعس نب ثيأ نع ىور « مثيهلا وبأ © ىنثادملا مساقلا نب دلاخ

 5719/١ لادتعالا نازيم ٠ ه 71١9 تنس تأم

 8 للا



 : لوقي ١( يلع تعمس هد كا

 ٠ ثراحلا نب هللا دبع ىلوم "ا دابز ىبأ نب دبزب

 : لوقي ينبددملا نب يلع تعمس 7-2 وا

 1 *ادابز يبأ نب ديزيل لوقي ينعي : ينيننملا نب يلع لاسق « يبص اياذو تنأ اد ع يبص اي كيرردب“ امو : هل لوقي ةريغم ناكف : لاق « هبأر يف دايز ينأ نب ديزي فلاخب يأ يأرلا يف ينعي بهذملا يف هفلاخي يبضأ مسقم نبا ينعي  ةريغم ناك - ش ةايع نبأ ينعي س ركب وبأ لاق

 : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس س 4
 . لقث كاسل يف ناكو « يثبشتبلا لاق ء شيأ : هل ليق اذإ ناك ع ةيريرب تناك همآ. نأل يثنسبلا .يمشس .امنإو يلع لاق « يتبلا هللا دتع هل لاقنإ نايفس هنع ىور يذلا: رائيد نب ورمع يخأ نبا

 : لوقير ينيددملا نب يلع تعمس 25 م

 سابع نبأ الد ' «كيعش ابآ الو: «ةرتره بأ الو ارياج نسحلا قلي مل
 ش . نوع نبا ُكاذ ركذ « رمثع نبا يقل

 نب نمحرلا دبع تعمس : لوقي ينيددملا نب يلع تعمس 1١
 « يلع » : لصألا يف 1

 يقوكلا مهالوم هللا دبع وبآ , يمشاهلا يش *رقلا دايز يبأ نب ديزي ة
 .,؟"5/1 بيذهتلا بيذهت ٠ ه لاثك ةنس تام ٠ يوقلاب سيل : نيعم نبا نع يمرادلا لاق ٠ ةبعشو دلاخ يل ب اماما دنعو « ينل ها رباو ثدالا نم هل ديم لوم نع

 كم نر



 05 ىئاوتسكدلا ماثه عصسأ تنك : لاق « ًاريثك كاذ ركاذي ىدهم

 دق « ثيددحلا اذه ىور دق لجر نم مك : ثيادحلا ثدح اذإ لوقي

 ٠ همق نآرقلا لكأ

 : لاق نايفس معز : لوقي ) آيلع تعمس # هب

 + سانلا بتكي ام ريغ ىلع هبتك هر بتك (:) ريحتج نب ماشه ناك
 0 / با / ٠+ (© هيلع تبرطضاف « هيلع ًارادتقا يأ

 : لوقي «) ًايلع تعمس د كام

 «(00 ةلسصتق وبأ لاق اذكهو م 5(4) حيجن وبأ وه ةينراس نب :ضابرعلا

 نب ركب نم « يعبر ٠ يئاوتسدلا سبنس همساو « هللا دبع يبآ نب ماشه (1١(

 ةنس تام ٠ ةبعش هبنعو « ةداتق نع ىور « ةرصبلا لهأ نم «ء لئاو

 5٠١/6 ١ باسنألا ٠ ه ١٠6

 ًاهقوف ءاتلا مضو نيتلمهملا نيسلا نوكسو لادلا حتفي : يئاوتسدلا )٠(

 ةدلب ىلا .ةيسن 3 فورحلا رخآ عاب فلألا دعيو واولا حتفو « ناتطقن

 ٠ بابللا /زاوهألا دلب نم
 ٠ « يلع ١ : لصألا يف قف

 6/١" بيذهتلا بيده .٠ ةنييع نياو جيرج

 + لصألا شماه يف كردتسم امهنيبام (6-4)

 هلَي يبنلا نع ىور ٠ حيجن وبأ هتينك « يملسلا ةيراس نب ضابرع (1)

 ٠ ه !0 ةنس تام - ةبيبح مأ هتنبا هنعو ٠ حارجلا نب ةديبع يبأو

 ٠ ةيحص هل امهالكو «ء سي

 612 ربخلا ةيشاح رصظنا (ا/)



 : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس ب 103 0
 <« هنع يورب يدهم نب نمحرلا ديع ناك 0 اييركز نب ليعامسإ

 نب دمحم لثم مهيف ناك امو . ةنع اوور نويدادغبلا مكب احصأ ناكو
 لاقف بئارغ ةريثك ثيداحأ مصاع نع ةهدنع خيشلا اذه ناكو 6 حابصلأ

 ىربحب ىلع تددع :٠ () حايصلا نإ دمحم لاق : ىنيدملا نب يلعل لجر

 , مصاع باتك نم اهانبتك ثيردح ةئمو نيرشع لينح نب دمحأو نيعم نبأ
 اهنم انآ تينث ام « ءالؤه بتكي ام ىلإ رظنن ال : ينيدملا نب يلع لاقف

 ٠ امهريغو ديزي نب تباث هب ثدح اهضعبو « دحاولا دبع

 : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس 2

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناحصأ نع ىور (9 نارشق نب مهد

 ىور + يفوكلا دايز وبأ ٠ يدسألا يناقلخلا ةرم نب ايركز نب ليعامسا )1١(
 417/١ بيذهتلا بيدهت ٠ ه ١14 ةنس تام ٠ راكب .نب دمحمو ينارهزلا عيب ىلا ويأ هنعو ٠ لوحآلا مصاعو ةدرب يبأ نع

 نع ىور ٠ ىجاتلا رفعج بأ * يثارجرجلا نايفس نب حايبصلا ني دمحم (5)
 نب دمحأ لاق ٠ هجام نباو دواد وبأ هنعو « ةنييع نباو ثايغ نب صفح
 574/5 بيذهتلا بيذهت ٠ ه1 ةنس تام. ٠ سأب هب سيل : لاقف هنع نيم نبا تنأس : قرحم نب مساقلا

 .نب ىيحيو هيبأ نع ىور " يماميلا يفنحلا لاقيو يلكعلا نارق نب مثهد (5)
 ميرميبأ نبا لاق ٠ يرازذلا ناورمد شايع نب ركب وبأ هنعو * ريثك يبأ
 ع يشب سيل مدهد ةماميلا لهأ نم هثيدح بدكيال نممو : نيعم نبا نع
 م” بوذمتلا بذعت . دثيادح بتكيالو

 5 نيل



 هنع يورأ امو « هسنح خيشلا اذه ةبعش كردأ ولو « ةركتم ثيداحأ

 ٠ ثيدح هنع ىدنعالو ًاثيدح

 : لوقي_ )١( ًايلع تعمس س 4

 : لوقت ١( ًايلع تعمس ل مك

 مالسلا هيلع هللا لوسر لوق ىنعم امنإ .: دادحلا ديعس وبأ لاق

 ةعبارلا يف مث « اهودلجاف تنز نإ مث « اهودلجاف تنز اذإ » ةيراجلا يف

 . كريغ كلم ىلا ككلم نم اهفتا : لوقي اهثيتفت وه اننإ « اهوعييف

 دق قدصو 4 ةثلاثلاو ةيئاثلاو ةرم لوأ يف ماقملا اهل قلطأ دق هنأ كلذو

 ٠ هيف بيصي يذلا ءيشلاب ءاج امبر ناكو ؛ باصأ

 : لوقي ىنيدملا نب ىلع تعمتس # همج

 ٠ (؛) ًانهكر راص ثدح نم : لاقخ

 : لوقي ىنيدملا نب ىلع تعمس د كمخ:+خ

 هاانم سيلف انشغ نه » : ثيداحألإا هذه عضي نمحرلا دبع ناك

 .٠ اهيحاص كت الود ظيلغتلا

 5 يلع م : لصألا ف 1(

 ه١ مقر رسيخلا ةيقاح ظنا (1؟)

 67/4 مقر ربخلا ةيشاح ىظنا (9

 * «نهردم : لصألا 2 (ء):



 فرحلا اذه ةءارق هركيإ ينيدسملا نب يلع تعمس ب 6
 فرحلاو 6 0) رق راكطلاو ءامكسلاو 0 يف « ”ظفاتح اهتيتلتع ال 2
 «ةمئأ ثهتمر انلعحجو » : ”لوق نامقل ةدجس ةدجسلا ةروسيف يذلا
 . اك <يلا ةبثحا اعيمج - نيفرحلا يف عابشالاو « مالكلا صقنب هنأك فيقختلا اذه : لاقو . 6( « او”رسسص 28 ان رثمآب نود

 « نايفس نع « « لموؤتم نع ركذي ينبدملا نب يلع تعمس س اا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديعس يبأ نع « ةعزق نع « ةملس نع
 .«عاولصاوتال »

 : ينيدملا نب يلع لاق 2

 ثيدحلا اذه « يلصوملا ) يمرجلا ديزي, نب مساق ةياور ينبجعأو

 . ادحاو ءالوؤه عامسو هعامس نكي مل هقأل ؛ نايفس نع

 : لوقي. (© ًايلع تعمس ب هده

 ش نسم ا سا ٠ نالجع نبأ نم ديعس يبأ نب ديعس يف تبثأ م) بئذ يبأ نبا

 5 و 4 قراطلا ةروس )١(

 0 ةدجسلا ةروس مق

 رتل نم قود . دمادلا يلستلا يدمر يملا دال ري ١)

 2000 بيذهتلا بيذهت * اه ١985 ةنس

 ٠ « يلع » : لصألا يف )ٌ

 ١51 مقر ىبخلا ةيشاح .ظنأ 0(



 : لوقي )١( ًايلع تعمس ع 54

 بئذ يبآ نبا نم يربقملا ديعس يبأ نب ديعس يف تبثأ دحأ سيل

  59٠ًايلع تعمس )١( لوقب :

 كلذ نا كلذو ًادبأ ًاثيدح هنع يورأ ال «) بابخ نب سنوب

 بيعش وبأ هل لاقف « هريغو دابع نب. دابع هركذ « هنع حص دق مالكلا

 ينهي يذلا نإ : ينيدلا نب يلع لاقف « نامثع متشي ناك ماجحلا نبا

 ٠ ؟يش ىلإ هبجن ملو « قمحأل هنع لئسب“ ام لك ف

 : لوي 0 ًايلع تعمن 595

 ىيحي ناكو « هنع يوري ال نمحرلا دبع ناك 5 ريبج نب ميكح
 ٠ ةلع ىورت

 ) )1١يلع » : لصألا يف «

 ٠ يفوكلا مهجلا وبأ لاقيو ةزمج وبأ ٠ مهالوم يديسألا بابخ نب سنوي (؟)

 لاق ٠ رمتعم نب روصنمو هنبا هنعو ٠ رييج نب عفانو هيبأ نع ىور

 ايلع عمس نم ينثدح ةباحصلا ماتش بابخ نب سنوي : دواد نع يرجآلا

 بيةدسهت ٠ ينيمي دسوتا ىتح ثدحأ ال : لوقي ينيدملا نبا ينعي

 61/١١ بيذهتلا

 ٠ يفوكلا يفقثلا صاعلا يبأ نب مكحلا ىلوم لاقيو يدسألا ريبج نب ميكح (5)

 نبا لاق ٠ نانايقسلاو شمعألا هتعو ٠ ةمقلعو ليغفطلا يبأ نع ىور

 هنع ديعس نب ىنيحي تلأس : ينيدملا نبا لاقو ٠ ءيشب سيل : نيعم

 : ةبعش : لاق ؟ هكرت نم : تلق « آريسي ًائيش ىور امنا ىور مك : لاقف

 لاق ٠ هينفي ام هلو لأس نم ثيدح ينعي ةقدصلا ثيدح لجأ نم

 دهشلل

 هل 7*7 دل



 هب ركاذو ( هظفحو هب ينثع ثيدحلا بتك انباحصأ نم دحأ سيل.

 ٠ 09 عيرز نب ديزي +400 بيبح نب نايفسو ديعس نب ىبحي للم

 نبا ينعل : ىيحعلب لاق : لوقب ينيدلا نب يلع تعمس مدس 559
 2 3 : 1 : ناطقلا 3

 0 ييدق بلط هنأ

 ميم باب ىلع ادني ريصنم نع رج ثيح ءيلع ضرع“

 هذه : اهحاصل تلف (5) اخاحص ثرداحأ ترف ًآريرج فرعأ نآ لبق

 ٠ ةقث كبحاص ناك نإ « روصنم ثديدح نم. حاحص ثيداحأ

 1 هلع ثدحيال نمحرلا كيع ناكو هنع ثدحي ىيحي ناك : سالفلا
 556/17 بيذوتلا بيذهت

 وبأ لاقيو ةيواعم وبأ لاقيو دمحف وبأ 2 يرصيلا ثييح نب نايفس 1
 نب نايح هنعو * مجييرج نياو لوحألا مساع نع ىور زاز زيلا بيبح
 بيذسهتلا بيذهت 5. ١مم” ةنس تام 5 كرابملا نب نمحرلا ديعو لاله

 ٠١ 7/ء

 ٠ لظفاحلا يرصبلا ةيواعم وبأ 3 يميتلا لاقيو يشيعلا عيرز ني ديزي 1

 ةفيلخو كرابملا نبا هنعو ٠ ليوطلا ديدحو يميتلا ناميلس نع ىور
 ةنس تام ٠ ةقث : نيعم نبا نع روصنم نب قاحسا لاق ٠ طايخ نبا
 ضرب ل بيذهتنا بيه "٠ اه ١اس

 لصالا شماه يف كردتسم امهنيب ام ركل

 8947 مقر ربخلا ةيشاح ىظنا (5)

 ١ حاحص م : لصألا يف « *

 5 م -_



 : لوقي )١( ًايلع تعمس سل 5

 . هقلي مل ديبل نب دايز نع « م0 دعجلا يبأ نب ملا

 : لوقي ينيردملا نب يلع تعمس 0 اطل

 هامس راصتألا ىلوم ةزمح وبأ وه ةلفرق ىلوم (©) ديزي نب ةحلط

 ظ ٠ ديزي نب ءالعلا

 : لوقي )١( ًايلع تعمس ب 5كةاأ/

 ٠ (هرب هللا دبع نب هّللأ ديع (5هإ) الإ هنع ورب مل. ةظرق ىلوم (4) كعسو

 ا : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس - هدم

 نب رشب ىلع الو هيلع اندخأ انملعأ ام ًاتبث سيردإ نبا ناك
 ثيدحلا يليلق « ءاوسلا نم آببرق امهرمأ ناكو ءيش ريبك 0: لضفملا
 007 ا :. ةدحاو ةاكشم ُ نم امهن أك

 :هل لبكو ١( ًايلع تعمس ل ا ك6

 براضم : لاقف ؟ نازح نب ةمامث وخأ ()» ن"رح نب براضم

 6 يلع » : لصألا يف 001(

 5١ مقر ربخلا ةيشاح ظنا 9

 يراصنألا بعك نب ةظرق ىلوم « يفوكلا ةزمح وبأ :؛ يليألا ديزي نب ةحلط (9)
 لاق ٠ ةرم نب ورمع هنعو « مقرأ نب ديزو ناميلا نب ةفيذح نع ىور
 51 بيائهتلا بيدهت . هريغ هنع وري مل : نيعم نبأ

 ٠ عالو ءالغ/" بيذهتلا بيذهت ىظنأا 6

 ٠ ةبلض لصألا يف امهقوف (6)

 1514 مقر نيخلا ةيشاح رظنا (56)

 « يلجعلا لاقيو يعشاجملا لميمتلا رىشب نبا لاقيؤ نزح نب براضم قفز
 ديعسو ةداتق هنعو ٠ يلعوا نامثع نع ىور ٠ يرعبلا هللا ديع وبأآ
 تس طمدم كح ملم "غل ١5 ب اى 2 شل ا 8 1١13/1١ بيذهتلا بيذهت ٠ يريرجلا



 رولا يبأ وبأ وهو + يريسشلق نزح نب ةسامثو « ينزام نزح نبا
 ٠ ةمامث نيا

 نع انثتخ نيحرلا دتع ::لوقي :يتيدملا نب- يلع تعمس سل ٠«
 : لاق ةبعش

 اذإو . هتلشفح 6 تعمسو انثدح : لاق اذإف ةداتق مف دقفنأ تنك

 0 . هتكرت ثدح : لاق
 : لوقي نمجرلا دبع : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس سال

 : لاق هنع ينخاب وأ « ةيعض تعمس

 | ب يل هت الإ يح
 . : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس # 05

 اشاد ميل نم يوت اخ ةبش لع اسنإ

 ٠ مساقلا نبا

 ل هي بأ ينعي ل شاه ينب لوم هلل دسبع
 : هل لاقف (0) جتعلتض نب سوأ نع © 0 ءاجر نب ليعامسإ ثيردح

 نع ىور ٠ يفوكلا قاحسا. وبأ ٠ يديبزلا ةعيبر نب ءاجر“ نب ليعامسا )١(.
 -ةبعشو ىشمعألا هنعو « ليذهلا يبأ نب هللا دبعو جعمض نب سوأو هيبأ
 ضل بيذهتلا بيذهت ٠ ةقثا: يئاسنلاو متاح وبأو نيوعم نبأ لاق

 رقعج نزوب ميج مث 2 ةحوتفم ةلمهم اهدعب ميملا نوكسو , ةمجعملا حتفب (1)

 ىور + ءاجر نب ليعامسا هنعو . ةشئاعو يسرافلا ناملس نع ىور

 بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث : نيعم نبا نع يزارلا نسحلا نب نيسحلا
 نيد ول



 نب ليعاسإ نم مالغ اي هتعمس : لاق ؟ ءاجر نب ليعامسإ نم هتعمس

 ٠ ًادبأ هب كثدح”أ ال هللاو الو « ةرم نينامث ءاجز

 : لوقي )١( يلع تعمس 2 يل

 ادحأ تمس ام انياحصأ هنع انئدح 0 دينعلا ديعس نب ىتث

 . . ٠ ريخب الإ هركذي انباحصأ نم

 ينعي - هايصلا دبع نع ركذي ينيدلا نب يلع تمس سا

 يتدح لاق نيحرلا ديع نب لس وبأ يقانح : لاق يثك يبأنإ

 ٠ آمئاص رتطف نم مو ؛ ةزاغرتهج نم : ثيدحلا

 ايعس نب ىبحب انثدح : لاق ينيدملا نب ىلع ينثدح 7٠

 ركذ : لاق تباث يبأ نب بيبح نع ديهشلا نب بيبح نع « ةيعش نع
 ٠ ةفيذح نم اندنع ريخ نامثع يف ةفيذح لوق ءاثعشلا يبأ دنع

 نب ريرج انثدح : لوقي ينيدملا نب يلع تعمس ة/ رحب

 : لاق ميهاربإ نع « ةريغم نع « ديمحلا دبع

 ءآبا“نكل ةفيذح ناك نإ قح نامثع يف ةفيذح نع ىوري ام ناك نإ

 ل يلع 0 : لصألا يف )1

 ض رميصقلا عراذلا ا ماسقلا يرصبلا كيفس وبأ 6 يعبيضلا ديعس ند ىنثملا مق

 بيذهتلا بيذهت ٠ عييكوو كرابملا نبا هنعو « ةداتقو نلجم يبأ نع ىور
 ٠/52

 مس 7١١



 1 زا نإ هسا ع ره يع باص ريسخ ديحسا 7م

 « كاذ ركذي

 نب رفعجت انثدح : لاقو يرازنلا دتحم نب دمحأ انثدحا #
كبح نب دمح] نثدح : ل هيتس

 ركب ابأ تعمس : لاق زرجتم نب 

3 

 نافع ىلع ينعي هيلع همدقا هلاح لثم يف طق ةدحأ تأ ام م

 0 ٠ ةرخص ناك امنإإ نافع ركذ يف ناكو

 دمحم نع: لئثسو :ةبيش :يبآ نب ركب ابأ. تعمس .: لاق | اإ»

 + فيعض وه ؛ ءيشب سيل : لاق يفوكتا _ مك نب

قاحسإ انثدح : لوقي ةبيش يبأ نب ركب ابأ تعمسو س١
 

 00 + 00 يلولسلا هسيكآ ناك ام. : رنوصتم نيا

٠ 

 ٠ يثولكلا ةرامع وبأ « ينوج نب ديجب نبا لاقيو ديزي نب ريخ دبع كلل

 نماعر هتبأ هتعو * دوعتدت نيتاو ركب يبآ' :نع ىورو ةيلهاجلا كردا

 بيذهتلا بي ذم ٠ ةقفاا نعم نبأ نع ينرادلا نامثع لاق ٠ يبعشأأ

145 

 ٠١0 مقر نيخلا ةيشاح ىظنا 5

 ةريضح نب ثراحلا نع ىور ٠ قاحسا وبأ يفوكلا يشرقلا ريثك نب دمحم ل

 نيا لاق ٠ نعم نباو ينيدملا ند يلع هنعو دلاخ يبأ نب :ليعامساو

 بيذهتلا بيذهت *«  هثيادح ىلع تلمطخو بئاجع هنع انبتك : ىنياملا

 414/4 بيذهتلا

 626/١ بابللاو ء 78/١7 بيذهتلا بيذهت رظنتا (4)

 5 را



 : لوقي ةبيش يبأ نب ركب ابأ تعمسص س الا؟

 عيكو ىلإ ثتيهذف « ةبعش انثدح « ةبعش انثدح « ثيداحأ ةبعش نع

 هذه : لاق انهه خعيش .٠ : تلقف ٍِ؟ اذهب كثدح نم : لاق هيلع اهتيقلأف

 ثيدح خسن دق خيشلا اذإف ةرامثع ن , نسحلا اهب انثدح اهلك ثيداحألا
 8 ةبعش ثبدح ف قفز ةرامثع نب نسحلا

  1١لوقي ةبيش يبأ نب ركب ابأ تعمتمو س :

 ٠ نيترم الو ةرم ريغ بذكلاب هأمر

 : لوقي ةبيش ىبأ نب ركب ابأ تعمسو ل 4

 نباو يئالملا سيق نب ورمع نع ىور ٠ ينوكلا يميتلا مالس نب بعصم )١(

 بيذهتلا بيذهت ٠ فيعض : نيعم نبا نع يسلايطلا ضعج لاق < جيرج
 . ١/ 5١

 ٠ ديحم ويأ 2 يفوكلا مهالوم ء يلجبلا برضضملا نب ةرامع نب نسحلا )2
 ٠ قاحسا نب دمحمو نانايفسلا هنعو يردهزأاو ةكيام يبأ نياأ نع ىور

 بيذهتلا بيذهت ٠ فيعض : ةرم لاقو « هثيدح بتكيال : نيعم نبا لاق
 نا

 ىور ٠ مهالوم يميتلا نسحلا وبأ ٠ يطساولا بيهص نب مصاع نب يلع (5)

 يلعو لبتح نب دمحأو نافع هنعو ٠ ليوطأا ديمحو يميتنا ناميلس نع

 ةنس تام ٠ ءيشب سيل باذك نيعم نبا نع زرحم نبا لاق ٠ .ينيدملا نبا
 ؟* 5/1 بيذهتلا سو دهت .ء.اه )]5١

 2 منا



 امو ؛ ةرخآلا تركذ هتنإأر اذإ ١( ضايع نب ليضف ناك 0

 وبأ هتمن مث ىشخأ الو ( ةالضف نين“ الو « هنم ةعمد رثكأ آدحأ

 « آيلاب ًافيحت ناكو « اذك هندب ناكو « ذك ه*دك <ر ناك : لاقف /ب مو/

 ٠ همالك انبتكل ريخ انيف ناك ولو

 () ركب انأ هدنع اوركذو ةبيش يبأ نب ١ ركن انأ تعمسو: داع

 ناك و ول  ناطقلا ينعي  ديعس نب ىيحب ىل لاق : لاقف شايع نبا

 .* ءيش نع هتلأس ام طئاح هنببو ىنيب

 كيعس نب .ىئيحب ىنعب .ب يل لاق : ٍلوقي ركب ايأ تعمس اس اا“

 ٠ همّكيتش“ . نيسحب ” ملف ثيددح نع (5) كيرش تلأس :  ناطقلا

يز هدنع اوركذو.ةبيش يبأ نب ركب انآ تعمسو # باب
 نب د

 « ”ةتفع ”فعآ « (5) ميعن يبأ نم اريخ هللاو ناك : لاقف () باح

 ٠ ةقدص رثكأو « ةالص رثكأو « آموص رثكأو

 يلع وبأ « يعوبريلا يميمتلا ريشب نب دوعسم نب ضايع نب ليضف 1:1

 نباو يروثلا هتنعو روصنمو شمعألا نع ىور ٠ يناسارخلا دهازلا

 كك1ك بيذهتلا بيذهت ٠ ه 4١ال ةنس تام ٠ ةنييع

 ع” مقر ريخلا ةيشاح رظنا 41)

 ٠ اه )19 ةنس تام طلغي ةقث ةقث : نيعم نبأ لاق ٠ زارهألا يضاقو

 1١6 بيذهتلا بيهذتل ةصالخ

 يلكعملا نيسحلا ويأ ٠ يميتلا نامور لاقيو نايرلا نب بايحلا نب ديز . ()

 يبأ اتباو دبمحأ هنعو ٠ ديز نب ةماسأو ةمركع نع ىور ٠ يفركلا

 )  )6بيذهتلا بيذهت ١17/504

 2 ل ل



 : لوقي ركم أبأ تعمسوا سس أم

 : نيموب وأ مويب يدقاولا توم دعب يديوثسلا رفعج وبأ يب لأ
 هاقلأف هترثكو هملع يف ناطيشلا هالسحا لاقف ؟ ؟ » يدقاولا نم ف

 ثايغ نب صفح انثدح :لاق ةمسشئلت يبأ نب ركب وبأ اتئدح بل

 ::.بئاسلا نع « فسوب نب دمحم نع

 رمع ردهأف : لاق « هتلتقف : لاق اهنسفت ىلع ةأرما دارأ الجر نأ

 ءا يندردملا نب يلع ينعي ب بئاخلا كلذ هبتك : ركب وبأ لاق ٠ همد

 : هل ليقو ةبيش يبأ نب ركب: أبأ تعمسوب ب 7+

 لوق وهو + صقنبو ديزي ناميإلا : لاق ؟ نامبإلا يف لوقت ام
 ٠ يمطخلا رفعج يبأ ثيدح : ىلع لاق ؟ هفاصقثث ام : هل ليق « لمعو

 ش : هل ليقو ركب ابأ تعمسو س ١

 5 ولف الإو غ رسكشا نإ : لاقف ؟ هرفتلف متلئقي“ مررثحتملا

 : هل ليقو ةبيش يبأآ:نب ركب اب تعمسو س

 علطق نإف ًآرعش عطقي ال نكلو معن : لاق ؟ مرحلا مجتحب

 . 7 فك ارعش

 : هل ليقو ركن ابأ ثتعمس ل ا”

 .ءمد قارمإ ديا لاق 9؟ ل قوس :هل ليق ٠ ىلإ بحأ

 تفاعلا ا ”نالجع نب دمحم نع ( ىور ٠ ىضاقلا

 سول بيذهتلا بيذهت ٠ مالس نب مساقلاو

 هد #556



0-3 0 
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 : هل ليقو ركد بأ تعسس ل

 : لاق ؟ هسأر يطغيو ةمامع سبليف ىذألا هسأرب نوكت مرثحملا

 ٠ امد قرثم“ : لاق ؟ هب رفكي امف : هل ليق « ”ركفك اذإ.كلذب سأب

 : لوقي ركب ابأ تعمس ل

 ريشيو هاه : (0) يزقنعلا ورمعل لوقي يرتفتحلا دواد ابآ تعمس

 ٠ بذذكي هنأ ينعي  هتكسشيل يأ هيف ىلإ ةبابسلا هعبصأ

 : لوقي ركب ابآأ تعمسو ل 75

 ٠ دعر ل يصئارف : نإو هلأسأ سردإ يي( نيب كلنع ىتأر ول

 : لوقي ركب ابأ تعمسو ل اجب

 ثندحلا هنم للستآف . (©) ثايغ نبا ىتعن - صفح ركاذأ تنك.
 1 ٠ قةرتخأ انآو

 : لوقي ركب ايأ تعمس ان دب؟م

 ناسف لك ثدحب  يئالثملا برح نبأ ينعي 2 مالسلا دبع ناك

 ٠ فيرش ثيدحت

 نقتعلا ىلا ةيسنلا هذهو « كيعس وبأ يش رقلا يرزقنعلا دمحم ْنِب ورمع

 : بابللا ٠ ناحيرلا ليتو ٠ شرجنتزرملا وهو

 59 مقر سبخلا ةيشاح ظنا

 5١ رنبخلا ةيشاح رظنا

 ظفاحلا يققوكلا نركب وبأ . يئالملا يدهنلا ملس نب برح نب مالسلا ديع

 قاحسا نيا هنعو ٠ ءاطعو شمعألاو يراصنتألا ديعس نب ىيحي نع ىور

 نيعم نبا نع يمرادلا نامثع لاق ٠ لبذح نب دمحأو نيعم نب ىيحيو

 51١1/65 بيذهتلا بيذهدت ه ١41 دنس تام قودص

 د 7555-



 : لوقي ركب ابأ تعمسو أس 5

 نسحلا خيشلا هيتأي  ناطقلا ينعب  ديعس نب ىيحب تبأر ولو
 : لوقيف ىيح, هيلع فرشيف هنم بيرق نسلا يف هلعل يذلا ةئيهنا

 .بهذا :هل لوقي مث مئاق وهو ثيدح نع لسيف ثيدح نع ”لّس
 :لوقي ركب ابأ تعمبس دل ا/#“»

 ذخ يف“ )0( هوعبضأ : هلأس يذلل لوقف كيرش ناك
 .جآ خف هةعضا

 : لوقي ركم ابنأ تعمسوب ب سا

 : جاجحلا لاقف ةاطرأ نب جاجحلا دنع ناك يرج ابأ نأ ينغلب
 «ل وحكم ”تعمس : لق ةاطرأ انأ ان : قرف يرج وبأ هل لاقف ؟ لوحكم

 « باّتصق اي ىلع تأرتجا ىتم : لاقف هيلا فرشأ مث ؟ اذه نم « هم : لاقف
 ٠ اهلثم ىلإ دثعتت ال لوحكم ينثدح اذه ام « باصق أب

 )١( بريضلل يعبض هيلا تددم : لجرلا تبيبض : ناسللا يف -

 ديتفلا ملسم وبأ لاقيو بويأ وبأ لاقيو هلا ديه وبأ 3 ىماشلا لوحكم (

 .ةشئاعو تماصلا نب ةدابع نعو السرم تو يبنلا نع ىور - يتشمدلا

 .بياذهت ٠ ه ١١8 ةئس تأم ٠ ةانحرأ ند جاجحلاو ىعازوألا هنعو

 053/١ . بيذهتلا

 ,ىور + رباج نب ميلس ليقو ميلس نب سياج همسا « يميجهلا يرج وبأ (1)
 ةيماسو ك7 " نيرتس نب دمحمو سشادخ ويا ةادلييع هةنشزو « 0 يمد ْنَع تح ىدإإ

 بيذهتلا ١ ١/ 0

 نمار



 كيحاص بذكت نأ تدرأ اذإ : لاق ةداتق نع « ى» لاله بأ

 ّْ 1 0 ْ * () بيشألا هانثدح

 لاف اة طايخلا دلاخ نب دامح ركذو ركب ايأ تعمسو كم وو
: 

 ٠ ةقتث ناك

 : يدهم نب .نمحرلا دبع لاق : لوقي ركب ابآ تعمس # 7م

 * ًائيش هيض

 : لاق ةحلط . ثيداحأ انيلع ىلمأو ركب نأ كعمس و دل الو

 ٠ انحرف هذه نم ثيدحب انعمس اذإ انك

 < (غ) يقشمدلا دلاخ نب ةف ةقدص د ركذو ركب انأ تعمس كك و

 ". ةقث اذه ناك : لاقك

 قلل

 ديزو يدهم نبا هنعو تيبس نيأو نسحلاو ةداحق رع .مهيلا بسنف

 26١ بابللا ىظنا

 نيا نع ىور ٠ يرصبلا هللا ديع وبأ « يشرقلا طايخلا دلاخ نب دامح

 لاق ٠ نيمم نباو لبنح نب دمحأ هنعو , دعس نب ماشهو بئذ يبأ

 ا/1 بيذهتلا بيذهت - ةقث : نيعم نبا نع يرودلا

 ديزو هيبأ نع ىور ٠ يقشمدلا سابعلا وبأ 2« يومألا دلاخ نب ةقدص

 لاق ٠ كرابملا نب دمحمو ملسم نب ديلولا هنعو 2, يعازوألاو دقاو نبا

 ديلولا نم نهسم يبأ ىلا بحأ ةقدص ناك : ًاضيأ لاقو ٠ ةقث : نيعم نبا

 ء اه ١١١) ةنس تام هنم ىلا بحأ ةقدصو ًآيردق ةزمح نب ىيحي ناكو

 615/4 بيذهتلا بيذهت
 د 7١8



 نبا .وه ىنعألا () نامثع : هل لبقو ركب ابأ تعمس ل اسد

 */أ غ6 // .يفقثلا ةريغم ا نبا وه معن : : لاق ؟ ةريغملا

 :لاقف دادرتلاو ماهفتسالا هيلع اورثكأو ركب انأ كيمعسشس و ل ا/5+

 ٠ ةيسرافلاب وأ ةينابرسلاب اوثدحي نأ نوديري ءالؤه

 ةيادلل ةذ"ولع هنك اثدح أانيلع لمأو ركب اين كعمسسو ل ا/١5

 1 ٠ رظانت دعقا ليعامسإ اب : لاقف ىلمتسملا ىلع لبقأف

 نأ دبرب اذه : لاقف لصحر همهفتساو ركب ابنأ تعمسو ل ا85؟

 + نايبصلاب ملعملا عتضي ب امك يطح زوه دجبأ هيلع ينمأ

 : لوقي ةبيش ىبأ نب ركب ابأ تعمسو # 7+

 « (؟5 دانز نس ريصن نب دواد : ىئاطلا دواد

 ) )1١يناكرادلا يزووملا نسحلا وبأ مهالوم يملسلا قاحسا نب ىلع ٠

 نب نب ركب يأو ليتح نب دمحأ هتعو « دشار نب رخصو كرايم لا نبا نع

 ا بيذهتلا

 45٠ ربخلا ةيشاح ىظنا (9)

 نع ىور ء٠-نهادلا هيقفلا يفوكلا ناميلس وبأ 2 يئاطلا رييصت نب دواد ةزكإ

 نباو سيردا نب هللا دبع هنعو « ليوطلا ديمحو دلاخ يبأ نب ليعامسا

 1 بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١5١ ةنس تام* ةقث : نيعم نبا لاق٠ ةنييع

 5 لا



 هل ليقو ركش انأ تعمسو مم 2

 : لأق ؟ رادلا ىرتشاف قالطلا, هبخأ لزنم لخدب ال نأ فلح لجر
 « يخأ مالغ مدختسأ ال : لاق ول اذكو :.ليق « ثنحب الو اهلخدد

 07 كلذ ةلزنمب وه : لاق ؟ هارتشاف

 «هللا دبع“ نعي ةماسأ يبأ ثددحي انثدحو ركب ايأ تعمس له

 ماشه ثيدح لثم مالسلا هيلع يبنلا وهس يف رفع نبأ نع « عفان نع
 اذهب ثدحب مل ةبيش يبأ نب ركب وبأ لاقف ؟ ةريرهيدأ نع « دمحم نع
 ريض هللا ديبع نع هب ثدسح نمف « ةمابمآ يبآ ريغ هللا ديتبنع نع 35

 : : لاقف هركذو 5 5 كعمس يراأل ةحلم وبأ مس 3

 هركذو ةبيش يبأ نب ركب ابأ تعمس هاكيس_ نب ايركز ل 07
 ٠ (5) ىيحب وبأأ : لاقف

 : لاق ةنيبع نبا نع ثيداحأب انثدحو ركب ايأ تعمس اس 44

 ٠ ةنييع نب نايفس "يف نم يديب اهثتقلع اهلك هذه
 لاقف ©) روصنم نب داع ركذو ركب ابأ تعمسو ب او

 ٠ ثيدحلا يف يوقلاب سيل لجر اذه

 .ةرم ره يبأو لالب نع ىور «٠ يمانشأا ةحاطم بأ « يرامثألا دايز نب ميغن )١(

 بيد ٠ ةقثا: يئاسنلا لاق . حباانص ند ةيواعمو يماشلا لوحكم هنعر

 ٠ ١ بيذهتلا

 ٠ ةماسأ وبأ هنعو مادسم نب نارمع نع ىور « هايس نبا ايركز ىيحي ويأ .(؟)

 ١15 ءلسمل ىتكلا
 كف ركع نع ىو

 هام

 لن -: ىضاقلا يرصبلا ةملع وبأ 0 يجايلا رويصتم نب دايع 2

 25 ل



 ءءيشلا معنو ملسم نب نافع انثدح : لاق 5 ركب وبأ انثدح ل 5٠

 ى١ رب دثح : لاقف هركذو ركب ابأ تعمس ةيرهازلا ونبأ اد امها

 ءابشبرثك نبا
 مل : لاقف »م مادإ ابنأ ركذو رك انأ تعمسو س 6

 ٠ يوقلاب نكح

 نبا لكس : لاق ( 0 راكيشس نع ثدحب ى هيتلا ناميلسم ب اله

 7 انأ تعسسف © قااخ وه ام هللا ملع : ا باتكلا مأ نع : سايع

 . ٠ ةيواعم ىلوم اذه رايس : لوقي

 .٠ ىرختل وبأ:لاقف(؛)رماع ةقزن ميلكس ركذو ركب اببأ تعمسوا سن 6

 سيل : نيعم نبا نع يرودلا لاق ٠ ةملس نب دامحو ليثارسا هنعو ءاطعز

 بيذهتلا بيذهت * اله ١ ”ةتس "تام . ردقتاب ىم ني ناكو 6 ع ىسشد

 عبد ١٠١

 .٠ يصمحخلا ةيرهازلا وبأ » يريمحلا لاقيو ىمرضحلا بيرك ند ريدح ا(

 نب ديعس هنعو « صاعلا نب ورمع نب هللا ديعو ءادردلا ىبأ نع ىور

 ٠ ها 1179 ةنس تام“ ةقث ا: نيعم نبا لاق ٠ حلاص ند ةيواعمو نانس

 5١8/17 بيذهتلا بيده

 2/4 بيذهتلا بيذهت رظناو ٠ لسألا يف يف اذكه (:7)

 ةيواعم نب ديزي نب دلاخ ىلوم لاقيو ةيواعم ىلوم يقشمدلا يومأل رايس (؟)

 نب هللا دبعو يميتلا ناميلس هنعو « ءادردلا يبآو سايع نبا نع ىردز

 5/1 بيذهتلا بيذوهت * رجب

 نم رشابخلاو يصمحلا ىيحي وبا « يرئابغلا يعالكلا ماع نب ميسس (غ)
 ند ةيواعم هتعو « بركي دعم نب مادقملاو ةمامأ ْئ بأ نع ىور 1 ريمجب

 11١/غ بيذهتلا بي اذه ءاه ١؟١ ةنس تام ٠ ناتس ند ديزيو حااص

 ل 7355



 ركب وبأ هانثدح 000( بلاهملا نب ىيحب ةهسأ ةنكا دلك وبأ مس

 ركب وبأ هانثدح ليقتع ابأ ىنكي () دبثعم“ نب ةرهاز ل

 ٠ بوبأ يبأ نب ديعس نع « ءىرقملا نمحرلا دبع يبأ نع « ةبيش يبأ نبأ

 هانثدح ل .ُ انأ كد د (*) ي ركس شيلا ناسيك نب ديزي ا الهال

 ٠ يسفانطلا ديّسيع نب ىلعي نع ةبيش يبأ نب ركب وبآ

 ينعي # ريّسثع ابأ ركذو ةبيش يبأ نب ركب ابأ تعمس ا +
 ل ةقث ناك : لاقف  (؛) ريمثع نب ثراحلا

 ينعي  ىسوم ايأ ركذو ةبيش يبأ نب ركب ابأ تعبسو ل 9
 ٠ مر ةقث ناك : لاقف  (ه) ىموم نب ليثارسإ ا

 ىيميتلا ناميلس نع ىور ٠ يفوكلا ةنيدك وبأ 2, ىلجيلا بلهملا نب ىيحي )١(

 ٠ ةقث : نيعم نبا لاق ٠ ميمن وبأو نافع هنعو ٠ بئاسلا نب ءاطعو

 789/١١ بيذهتلا بيذهت

 ال١ نيخلا ةيشاج رظنا 9(2)

 - يفوكلا نينم وبأ : لاقيو ليعامسا وب ٠ يركشيلا ناسيك نب ديزي ()
 ىيحيو ةنييع نبأ هنعو 2« زهزألا يبأ دبعمو يعجشألا ناملس نع ئور

 505/١١ بيتدهتلا بيذهت ٠ ةقث : نيمم نبا لاق ٠ ناطقلا ديعس نبا

 ١78 ربخلا ةيشاح ىظنا (4)

 اله ريخلا ةيشاح رظنا (6)

 ريخلا يبأ خيشلا ةءارقب اعامس يخلبلا غلب » : لصألا شناه يف درو (5)
 ثالث ةنس لاوش يف هيويح نيأ نع «٠ يخونتلا نع , دعس يبأ خيشلا ىلع

 . « يخلبلا توناح , ةثام سمخو ةرشع

 دع 7,



 ٠ ىضر اذ ناكو م فوع يبأ نب دواد فاححلا وبأ

 : لوقي ريمثلا نبأ تعمس ا اذا

 :ملأس نع  يثالملا ينعي دا( مالسلا دبع ثيداحأ ميعن ونبأ لاق

 8 سدي مالسلا دبع ناك ريمن نبا لاق « اهلك كيرش ثيداحأ يه امدإ

 : لوقي ريمن نبا تعمس اس ا/5؟

 ٠ ءيشب سيل ةدرب يبأ نب ىيحب

 : لوقي نيمن نبا ثعمسو ب اياك

 ٠ ةرمت ىوسي نكي مل نايبظ يبأ نب سوباق © نبا

 :١5 هل ليقو ريمن نبأ تعمس دل :

 ؟ مر رقشألا نيسح نع لبنح نب دمحأو نيعم نب ىيحي ثدح

 يأو ؟ نيسح نمو : ريمشت نبا باج ىلا وهو ةبيش يبأ نب نامثع لاق
 ٠ امهتم هبن ملعأ وه : ريمث نبا لاقف « هعفدو ؟ نيسح ءىش

 هل يلم هميم

 ( 0ملم ليحتا هي نب ١ رنيخلا ةيشاح نظنا ١5

 تءاكبلا سا تان 7 راع همت ف عسسسزهملا لشن سمح رك د ال78 نبغلا ةيشاح ظنا (1)

 0 0 يس

 ا رش ولا ع للا دبع هالوم نع ىور ٠ سوباق وبأ باوصلاو ةيض لصأآلا يف اهقوف فيك

 لإ
0 

 ىلع مثلإعسس
 0 ْ بيدهت .* رانيد :نب وزمع هنعو © ضاعلا نب ورمُغ نبا .

 انم دال هلعلف 0 تيس م صم سم م مس م م 3-5 3 ١/

 ةنس تأم هللا دبع وبأ «٠ يرصبلا ىقشألا يرازفلا نسحلا نب نيسحلا (غ)

 07/١ بابللا رظنا- ه 4

 ب ١

 سا 77#



 : لأق ريش نب ديحأ انثئادح : لوقي ريمت نبا تعشسس و مع ا/ل"ظ"6

 : لاق 0 ١ بج نب كيعس 1 نع ءدلاخ ىبأ نب ليعاسمأ ايدح

 نع ريكب نب سنوبإ .انثدح : لوقي ريمن نبا تعمس ل 5

 ٠ ةمرخم نب سيق نإ هللا دبع نب بلطملا ينثدح : لاق قاحسإ هن كييحعم

 1 : ل هدب نع « هيبأ نع

 لق ىلع نأ ني ندح ؟الوقب عن نبا تسمو ا

 : لوقب شمعألا تعم

 ٠ نيتنسب نيسحلا لتق لبق تادل“و

 ءيرتنع وهو (؟:ةريغملا ربأ ىنكي ليدهلا يبأ نب هللا دبع ب امهم

 ناليغ نع « هببأ نع « « ىلعي نب ىبحي نع « كلذ ركذي ريمن نبا تعمس

 ٠ قاحسإ يبأ نع عماج نبا ينعي

 ١ لوقي ريت نيا تعمس 9 ايبك :

 يبأ نب نبا نم ثوم مهقأ © عيماج نبا ي ينعي  ناليغ

 . قوكلا ىيحي وبأ : لاقيو هللا ديع وبأ ؛ يدوألا نوميم نب ورمع 41

 ء دوعسم نيباو رمع نع ىور ٠ م يبنلا قلي ملو ةيلهاجلا كردأ

 ٠١9/4 بيذهتلا بيذهت ٠ هالك ةتس تام « رييج نب ديعس هنعو

 ركب يبأ نع ىور 1 يفوكلا ةريغملا وبأ « يزنعلا ليذهلا يبأ نب هللا بديع (5)

 ٠ ىنهجلا ملاس نب ملسمو ءاسجر نب ليعامسا هنعو « يلعو رمعو
 1517/5 بيذهتلا بيدهت

 ىور يفوكلا .هللا ديع وبأ « يبراحملا ثعشأ نب عيماج نب ناليغ نبأ 830

 ةبعش هنعو ٠ دلاخ يبأ ني ليعامسإو ةملس نب قيقش لئاو يبأ نع

 707/4 بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث : نعم نبا لاق ٠ يروثلاو
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 3 صحفلاو تشتلا ف دنري « ةيبعش بااحصأ نم ناكو « قللز ليل

 ٠ لاق نيك نب سنوي انثدح : لاق ريمن نبا تعمس ابدي :

 نبا نع « هللا دبع نع « يرهزلا نع « قاحسإ نب دمحم انثدح
 : لاق سابع

 فلختساو/مب ؛ ٠ /حتنلا ماع هرفس مالسلا هيلع هللا لوسر ىضم

 ٠(5)يرافغلا فلخ نب ديسع" نب نييصح“" نب موثلك مهأر ابأ ةنيدملا ىلع

 : لاق نيزر يبأ نع « شمعألا

 نوئدحت مكنإ الآ :.لاقف هتهبجب برضيإ وهو .ةريره وبأ انيلع جرخ
 ٠ لضأو اودتهتل مالسلا هيلع هللا لوسر ىلع بذكأ يآ

 : لوقي ريمن نبأ تعمس ب اب“
 ٠ اهب .ثدحتو اهخسنيف سانلا بنك نخآ 0 باجنم ناك.

 : لوقت ريبث نبأ تعبسو ملا اياب

 ًاعدكش خيش مسا. ناك اذإ  يناهبصألا نبأ ينعي ىلع نادّْيح ناك . ١ | نا

 ٠ عيتكشلا همساب هنع تدحب م

41) 

 دف

 قيل

 ملا/ ربخلا ةيشاح ىظنا

 دلاخ نب موثلك : 2210 بيذهتلا بيذهت فو ١ لسألا قاديستا اذكع

 باحصأ نم + يرافغلا مهر وبأ + .رافغ نب :سمحأ نب ديز نب ةريغمللا ن

 ا ل

 ىور .يفوكلا دمحم وبأ « يميمتلا نمحرلا بديع نب ثراحلا ني باجتم

 تام ٠ دلخم نب يقبو ملسم هنعو «٠ صوحألا يبأو ةرامع نب رشب نع

 191/٠١١ بيذهتلا بيذهت ءاه 71١ ةنس

 ١2 م همس 756



 : لوقي رمحألا دلاخ بأ تعمس : لوقت, ريمن نبا تعمس 2 4

 ٠ ثيدح فلآ 0: حلاص يبأ نم تعمس : لوقي شمعألا تعبس

 ليعامبسإ نب ميهأربإإ ينثدح : لوقي ريمخ نبا ٠ تكعمس رسم 97

 نع « ماتغ نب قئلط انادح + لوقي ريس نبا تعمسم سا

 3 : لاق كيرش

 ثدداحأ .تناك نإ : لاقف ىنخنلا ميهاربإ دنع (0) ىتدشملا ركاذ

 0 : «٠ هفيعتض» ناكو : لاق .بذتك اذكه اهلك ي”دقسلا

 0 : لوقي نينق نبأ تعّتس # يابا
 بحاصت نسيلو قادكضب“ ١ ماع نب يلع نبا ينعي  مصاع

 3 + دحاو فرح هنع. بتتناك ام.هب .ماق ام الولو « ثيدح

 .: لوقي ريمن نبأ تعمسو س مله

 ٠ هن ' نمأب هي 6 ملسم' ء.قوبدص ُُم ةقث .ردب ىبأ نب. ماله وبأ

 03 4 مقر ربخلا ةيشأح ظنا 1(

 يدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسا ني هللا ىبع نب ناورم نب دمحم (4(؟)

 هنعو يراصنألا ديعس نب ىيحيو نشمعألا نع ىور ٠ .ينوك ٠ .نغصأل الا

 نيعم نبأ نع يرودلا لاق ٠ يزارلا هللا ديبع نب ماشهو يعمصألاو هنيأ

 485/9 بيدهتلا بيذهت ٠ ةقثب سيل
 يبيتلا نسحلا وبا . يلساولا بيهص نب مصاع نب يلع نب مصاع 0ك

 ٠ يذمرتلاو يراخبلا هنعو . رامع نب ةمركعو هيبأ نع ىور * مهالوم

 . 288/0 بيذهتلا بيذهت
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 0 | : لوقت ريمن نبا تعمسو مس 6

 ثدح“. ال ناك سنأ نب كلام ريغ لاجرلا يف هلوق ساق ”دحأ ام
 ٠ ثددح بحاص هدنع وه سيل نمع ثدحت الو هدنع نكد مل نمع

 ٠ 1 ٠ : لوقي ريمث نبأ تعمس ا ه٠

 ًائيش ظفحب سيل نكلو « بذكي دمعتي سيل 0 عفان نب دلاخ

 ىسوم يأ نب ركب يبأ نع هن انبتك بهاذ ثيدححلا فيعض وهو

 «.اهتخسن ام يتمثك يف.تناكو ثيداحأ

 : هل ليقاو يمن نبا تعمس '# اذا
 اتودص نوكي نأ وجرأ : لاقف ٠ (0) دوسبألا نب يلع نب نيسح

 : 1 ءهللا ءاش نإ

 يعافرلا مشاه يبأ نع لئسو لوقي يسمن نبا تعبس دل خ5

 ٠ ريخب الإ هركذأ ,كريغ الو لق, تنأ ينتعمس ام : هلآس .يذلل لاقف

 : ميعت وبأ لاق : لوقي رين نبا تعسو مس 3

 نم + لادق ثيددحلا ف. كشف ثدحب* نأ دارأ اذإ ©, سيق ناك:

 . ٠ ثمدحلا يف هلهأ هنع ىنغب* امو : لاق .؟.هاله ان هانثدح

 ىبأو ناميلتس ' يبأ نب ذامح 'نعا'ئور ٠ فوك 3 ” يرعشألا عفان نب دلاخأ“ (1)
 < فاقخلا ىموم نب راشبو يدع نب ,فسوي هنعو 2 ىسوم يبأ نب لكي

 1 "هه /؟ ليدعتلاو حرجلا . ثيدحلا فيعض وهو

 ذيع نع ئور ٠ يقوكلا هللا دبع وبأ ؛ يلجعلا دوسألا نب يلع نب نيسحلا (؟)
 تام + يذمرتلاو دواد وبأ هنعو 2 عيكوو ريكب نب سنويو ريمن نب هللا

 8848/1 بيذهتلا بيذهت ه 785 ةئس

 قاحسإ يبأ نع ىور ٠ يقوكلا دمحم وبأ « يدسألا عيب ىلا نب سيق (')

 بيذستلا بيذهت ٠ يروثلاو ةبعش هنعو « يدسلاو شمعألاو يعيبسلا

0 
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 مصاع انثدح : لاق صفح انثدح : لاق ريمن نبا انثدح أ مع

 ش : لاق لؤحذلا

 : لاق 5؟ انيلع هريصغت مث ثدحلاب انتدحت' : )00( نامثع .يبأل انلق

 ل ةندح : لاق نيعم نب ىيحب انئدحو # دع

 ٠ ههئاو : ثيدحلا يف لاق دق نيمم نب ىبحب نأ بدحأو هرتمو

 لاعتسلل 59 00

 قورع نم تلف انة: . هسئلاك نم اني هالئمأن

 قد قورعلا قنا مث « دوسأللا هرسنشق مسشقتو هفقئظنتف سوثسلا

 نها دب هتلتو قورعلاب هطلختو «٠ هلخنتو هقدتف م 'ردنك نم تايصح

 هنم لعجتف هيلأ تحتحا اذاخ « ةوغرلا عورتم لسعب هنجعتو ء جسملب

 علتباو « مونلا دنع كناسل تحت هعضت مث « ةمخضلا ةبيبزلا للثم

 ؟ه1 مقر .بخلا ةيشاح ىظتا )١(

 ةيروخبلا ةليضصفلا نم تاين ء ةيبرعلاب نايللا وه نابمللا : رننكلا :؟)

 1/١" يكاطنألا دواد ةركذتو ١6 يباهشلا ىفطصلمل ةيعارزلا ظانلألإ

 ب 558



 لاعسلل ىرخأ ةفص

 : لوقي هباتك نم انيلع هالمأو نيعم نب ىيحي تعيس ب ادب

 لك نام « ًارككسو ًاغمصو قلبا ءاريثكو سوثسلا ”بر ”دخأت

 لشم قدنييو دراي ءامب نحعبو لخنيو « ”قدثيو « ”ءزج” دحإو

 لسمو :؛ كلذ لم يشعلابو « تابح عبرأ ةادعلاب هنم ذخآتو ةصمحلا

 ٠ يمتحتو زولو نكسي () جتساشن هلأ

 قدتعلا لاعسلل قرخأ ةفص

 © قشا'أو لاقثم ذخأت : لوقب نيعم نب ىيحب تعمس اس ا/44

 « هيلغت مث رقب نمس هيلع برضت مث ردق يف هلغجت مث « ءاملاب مر هغيذت
 ٠ هللا نذإب عفان ٠ مايأ ةثالث كلذ لعفت هيكسحت نكمآ اذإ ىتح

 هدعب ال يذلا قيتعلا لاعسلل ةفص

 بح نينك وأ انك دخأآت : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس 4

 مث ارصتب ىتح هيلغتو « ءاملا هيلع بصت مث /1 /١: لجرفسلا
 صا ما

 » هعام ه4يسسخعل

* 
 ةينرقلا ةليصفلا نم « سلاغ رطبسألا نسنج نم تابن عون

)١( 
 طيسولا مجعملا ٠ 1

 فورعملا اشنلا وهو ٠ ةيسراف ةماك (9)

 نم ركس نزو ىلع : قشألاو : « :قشأ لاقثم د : اهلعلو : :لصألا يف انك (9)

 5/١" راطيبلا نبا تادرغم ٌعومصلا عاوتأ

 ٠ دطاخت يأ 5(

 ب !5#«ةه



 نا ةفخلل ةمئ :

 لاقثم 3) شوجنزرم ذخأت : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس اس ال٠
 لحلا نم هيلع ىمتحتب سفنلا قير ىلع برشتو نششس ءامب هفيدتو هقادن

 حلاماو لقبلاو

 ًاضيأ قيتعلا لاعسلل ةفصو

 ركذ(عرردنتك نم ًاءزجبدخأت : ,لوقي نيعم .نب ىيحب تعمس هس 6١

 لسعب ردنكلا عم ”طلخيف هنهد جرخبو زوللا " قادب“ 6م رزول نم ًاءزجو

 ٠ ب”رجُم كلذ لثم همانم دنعوب تاقعل موي لك هنم لكأي ةوغرلا عورتم

 هحير دجوت الف لصبلا ىلع لكْؤي' ب”رجم' رخبلل ةفصو
 لفت رقو « © لبتس“ دخأت : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس د ا/5؟

 © ساب ليبجنزو + لفلف زاذو لفلقو « ةفرقو « (0) لقاقو (؛) ةخيلسو

 رافلا ناذآ هانعمو , ةيسراغلا ةفللا يف فاكلابو « شوقدرم آضيأ لاقي )1١
 اهريغو تويبلا يف عرزت يتلا نيحايرلا نم وهو سقيعو قمرسلا ىمسيو

 1 2780 / ١يكاطنألا دواد ةركذت **
 785 مقر ىبغلا ةيشاح ىظنا :7)

 ٠ لصألا يفاذك 5”7)

 يكاطنألا دواد ةركذت ٠ نامعو دنهلا دالب نم بلجي وهو هيوافألا نم ؛5)

 00 ٠ خلس / ناسللاو سورعلا جاتو 0١/«.188

 « ةلقاق : تاتابنلاو ةيودألا تادرفم بتك يف فورعملاو , لصألا يف اذكه (45)
 ةددعتم عاونأ هل ةيرطعلا تاتابنلا نم هفرعن يذلا لاهلا وهو ىلقاق : وأ
 ظافلألا مجعمو « 587/١ يكاطنألا دواد ةركذتو ٠ لقق /سورعلا جات
 ١غ /يباهشلل ةيعارزلا



 نادحتاو « ينيص رادو 6 جف ايزارو هن وسيئأو رمعس و ةيسان ةريزكو

 ءزح دحاو لك نم 0) هاوخ نائو: 6 انوركو 6 نومكو 6 نادحنا لصاو

 هيف لعجنيو ةبطر ةربزتو بطر باذكس ةمزح عم قدّيو ةيوسلاب
 ةنينق ف لعجي“ مث « موثلا حيرر بهذت ىتح ةريزكلاب قدبو موث سأر
 كرفثو طلتخي ىتح كرحشو ديح رسخ لخ لاطرأ هناللث هيلع ”سصنو

 قيرلا ىلع لكوأب ”حير هل دجوي الف هريغو لصبلا ىلع لكوب « مايأ ةثالث
 00( 1 . .٠ خلا عطقب ًامايأ

 / برجم ةرصاخلا عجول ةديج ةفص

 مهارد ةرشع نودخأت : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ب ايو+

 هلكأي رقب نمسب نجعب مث « ءازجأ ةثالث مسقثيو قدب“ رشقم بلحم بح
 ٠ هللا نذاب عفان 6 ًاءزج وكيف لك 4 مايإأ هنالك ةرصاخلا بحاص

 ةاصحلاو ةرصاخلل ىرخأ ةفص

 تابح عبس موي لك ذخأآت : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس ل 4
 ىيحب لاق مث « عفان ٠ هللا ءاش نإ ةاصحلا ىقلتيف ءامب هقحستف « لفلف

 ىيح» كحضو 4 ريهز نب بيبسملا نيا نع « مامه ةقصو : نيعم نبا

 / ٠ نيعم نبأ

 ماذاب نب باهولا دبع هلأسو نيعم نب ىيحي تعمسو س وو
 : رمع نب نع « هيبأ نع ليهتس ثيدح ينربخ : ايركز ايأ اب : لاف

 ماعطلا يهشي هنأكو 2 زيخ بلاط : هانعمو يسرافلا ءاخنات نع برعم )١(

 نم بلجي لدرخلا مجح يف بح وهو . اهزبح لبق ةفغرألا ىلع ىقلأ اذإ

 راطيبلا نبا تادربفم ١8/١" يكاطنألا دواد ةرسكذت ٠ دنهلا
 ١75

 2 نا



 هر ليهتس نم مهولا ىرثت نيم ةيواعم يبأ نم هتعمس دق ٠ دعن انك

 ىيحب لاق « هيبأ نم وأ
 نم : ىيحيل ليقف  ةفالخلا ينعي :  لاق رّمثع نبا نع « عفان نع
 مث هداوجو 0 يسينتلا فسوبي نب هللا دبع هائثادح : لافف ؟ مثدج

 عماجلا دجسم ىلإ ةبوتكم ةعقر يف هب ءاجو ىرخأ ةرم ىيحب هب انئدح

 ريشع نب هللا دبع ريغصلا يركمكعلا هب ثدح :

 فسوي نب هللا ديع انثدح : لاق يماميلا يمور نب هللا دبع ىلع اهأرقف

 امل : لاق عفان نع يرّثعلا ينعي هللا دبع انربخأ : لاق يسيئتلا

 بحعب رمع نيا ناكف كلذ يف سانلا رثكأ نافع نب نامثع فلخثتسا

 دعب ركب ابأ نأ مالسلا هيلع هللا لوسر دهع يف فلتخن انك ام : لوقيو

 + ربع دعب نامثع نأو « ركب يبأ دعب رمع نأو « مالسلا هيلع هللا لوسر

 ٠* (؟) هيف مهراثكإ امف « فلتخت ام

 اذه ليهس ثيدح ِق هل ليقو ىنيدملا نب ىلع تعمسو 5 |

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس  ا/ذرب

 يور "٠ يندملا ديد وبأ 5 ثام.سألا ناوكذ ةمسأو حااص يبأ ند ليس 0

 نبا لاق ٠ نانتايفسلاو سشمعألا هنعو «٠ بيسملا نب ديعسو هيبأ نع

 امهثيدبح نمحرلا دبع نب ءالبعلاو حلاص يبأ نب ليهس : نيعم

 ٠757/5 بيذهتلا بيذهت ٠ ةجحب امهثيدح سيلو ءاوسلا نم بيرق

 114 نيخلا ةيشاح رظنا (9)

 لص « نامثع ةمجرت « ركاسع نبا خيرات رظناو ١١9 مقر .بخلا رظنا 0

 ١04-1١

 د”



 « 2١ سواط نبا نم ًاريخ ًادحأ تيأر ام : لاق ةنيبع نبا نع اوركذ

 .ثكم : لاق « ةورع نب ماشه الو : لاق ةورع نب ماشه الو : هل ليق

 .نإ : هل تلقف : لاق لجر هءاحف ًائيش معطي ال ثالث ةكسب سواط نبا

 + هجاح هيلإ انل نكت مل نإ : لاق هتاف (9) زبيب رخإ هعمو مدق دق ًاثالخ

 فيك « انلهأ نم ”تفتلتخ نم « فيك هلهأ نع هلآسي لعجف هاتأف : لاق

 ثعبنف « ًازيارخ_ انعم نإ : لجرلا هل لاق موقي نأ دارأ املف ؟ نالف

 .نب ىيحب لاق « ليبس كاذ ىلإ ام : لاقف : لاق ؟ تيبلا ىلإ هنم ءىشب

 . ٠ هنم لبقي مل ةجاح هيلإ هل تناك امل هّتناكف : نيعم

 ربكف هل نبا ةزانج ىلع ىلص نيعم نب ىيحب تبأر بوم

 ٠» ًاعب رأ هيلع

 ٠ فكلا فارطأب ةضيتقلا : لوقي نيعم .نب ىيحي تعمسو ل 8

 60 نعم دلع انيأر ام : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس ب م٠
 'اورظا : اولاقف هلع انلآسو. « هدنع نم انجرخ ىتح هللا قلخ نم ًادحأ

 : نعم يل لاقو : لاق « كئاحلا اذه ىلإ نوبهذب ءالؤو /ب ؛1/ ىلإ

 تلق : لاق ديرت ام لكب كثدحب ىتح «ر عفان نب هللا دبع ىلإ انب بهذا

 ٠ ةجاح هيف ىل سرين

 .نع ىرر ٠ يواتبألا دمحم وبأ 3 ىتاميلا ناسيك نب سوالم نب هللا بديع )١(

 .ني دامحو دمحمو سواط هانبا هنعو « بيعش نب ورمعز ءاطعو هيبأ

 7117/04 بيذهتلا بيذهت ه١ 37 ةنس تام ٠ ديز

 ٠ خيطبلا : ني*'سغلا (0)

 4٠ مقر نبخلا ةيشاح ىظنا 0(
 نيار ةبيتق هنعو « ثيللاو كلام نع ىور ٠ يمرزخملا عفان نب هللا دبع (5)

 01/1 بيذهتلا بي كمت اه ١1) ةنس تام ٠ ريمت

 ااما##



 ١ لوقي نيعم نب ىيحب تعمسو س :
 نب رمع نم () ىليل يبأ نب نمحرلا دبع عمس مل : عيكو لاق

 ٠ هآر الو طق ًائيش باطخلا

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمسوب ب 2
 « هآر هنكلو ًآئيش ةمقلع نم (؟ قاحسإ وبأ عمسي مل

 : لوقب نيعم نب ىيحي تعمسو - دلت
 ٠ يجاسلاو راجنلا ٠ ثعشأ : لاقيو عخنلا نم © راوس نب ثعشأ

 : لوقي نيعم نب ىيحبي تعسسو. د م:

 : لاو ىثعألا ناسثع : هل لاقي 00 , ةريلا نب نامثع
 ا ٠ يفقثلا نامثع

 : لوقد نيعم نب ئبحب تعمسو م م6

 لوأف رفع ةسخ (0: ديمحلا دنبع نب ريرج ىلإ ةلحرلا يف انك

 لالي نب دواد لاقيو لالي :لاقيو راسي همساو ىليل يبأ نب نمحرلا ديع :)١(
 هنبا هنعو ٠ ىلعو نامثعو هيبأ نع ىور يفوكلا ىسيع وبأ « ليلب نبأ
 ةبعش ناك : ينيدملا نبا لاق ٠ يبعشلاو ىسيع نب هللا ديع هنبا نياو

 الو ىيمع نم عمسي مل : نيعم نبا لاق ٠ سمع نم عمس نوكي نأ ركني
 55١/5 بيذهتلا بيذهت ٠ يلع نم عمسو نامثع نم

 قاحسا ويأو » : سيق نب ةمقلع ةمجرت يف لاق ٠ 4" ريخلا ةيشاح ىظنا (1)

 . « هئم عمسي: مأ ليقو يعيبسلا

 404 مقر ربخلا ةيشاح ىظنا 25

 450 مقر سبخلا ةيشاح ىنظنأا 15)

 6٠ ربخلا ةيشاح رظنإ 6(4)

 5 نرد



 0١ ٠ روصنم باستك تاه : هل تلق هانلأس ءىش

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمس سل

 ع 5 كر ششم" نبي دهرسم) نب ليرسم نب دهرسم نب دادسم

 ٠ لسا يب ن“
| 

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمسو ب م

 لبقثت ال هتداهش نإف ةنس نيسمخ هللا دبع ولو هامق لوط نم لك

 ٠ نيثكتختملاب هبشتي وهو

 : لاقف طايخلا نب نيسح ركذو نيعم نب ىيحن تعمسو ن 6+
 بهذف اهب جحب نأ ىلع كلام نب هللا دبع نبا بلطملا ل[ نم ةجح ذخأ
 « ثدحبي هنإ : ايركز ابأ اي : ةمثيخ وبأ هل لاقف اهب دعقف زاوهألا ىلإ
 ٠ هيلع بضغو هللا هنعل نم الإ هنع ”بتكم ام : لافت

 : لوقي, نيعم نب ىبحي تعمس اس 9

 ءيجب ناكف روبقلا راتفتح ناكو « حيبتص هل لاقي .راج يل ناك

 ءيجتف « ةريبك © ةب"وج“ يف هماظع يقليو هشبنيف ميدقلا ربقلا ىلإ
 نإف « يعم ”تبر لاعت : ةليل هل تلقف « ماظعلا كلت (© قرعتتف- بالك

 نب باتع نب رمتعملا ليقو ةعيبر نب هللا دبع نب رمتعملا نب روصنم وه )١(1

 بهو نب ديزو لئاو يبأ نع ىور يفوكلا باتغ وبأ « يملسلا دقرف
 ةنس تام ٠ يروثلاو يميتلا ناميلسو شمعألا هنعو « يعخنلا ميهاربأو

 815/1١١ بيذهتلا بيذهت - ه 7
 617 ربخلا ةيشاح ىظنا (8)

 - طيسولا مجعملا ٠ ةعساولا ةريدتسملا ةرفحلا : ةيوجلا 45)

 . قرع / ناسللا ٠ هيلع ام لكأ يأ آق”رلع هقارعي مظعلا قرع (ء)١

 ملل 7592



 هلاز امف « ءاح ىتح هب لزأ ملف يكش ال : لاقف تيبلا يف سيل يلهأ

 يوعأ انو مانأ نأ ردقأ ال « ةليل لك يف انأ اذكه : لاق ؟ كل ام كليو

 ٠ بالكلا لثم

 : لاقف ردب يبأ نب ماسه يبأ نع نيعم نب ىيحب تلأسو ل م
 ٠ هب سأب ال

 ١ لوقي نيعم نب ىيحي تعمسو س :

 ٠ ديتبْلع نب ديعس وخأ « ةقث )١( ديبتع نب ةبقع

 «؟!سيردإ نب معنملا دبع هل ركذو نيعم نب ىيحب تعمسو ل م
 رمثعم نم عمسي مل : لاقف ؟ جيرح نياو رمعم“ نم عمس دق : هل ليهو

 هآر هنإ « معن : لاق ؟ ثيرثح نبا : هل ليق طرثق ىنربخأ « طق ًائيش

 » اهب. .رتشيل ق وسلا نم بتكل 1 هاذه طقلت.

 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس با 1+
 اعد ناك رفعج اينأ نأ ينغلب « هللا نذإب برجم مفان مالكلا اذه

 دارأف 6 ضرألا' لهأ نم حلاص ناكو : ىيحب لاق ء اذك نالق نب حلاص

 كنإف كل لوقآ ام لعفاو « ينهجوت ال : لاقف ي“رلا ىلإ ههجوب نأ

 هجو يقبو « هللا ”ءادعأ دادنت : هيلع ىمأف : لاق « ”ىحتاام "لا ىرت ال

 كا

 ٠7 ربغلا ةيشاح رظنا (9)

 هدج نع هيبأ نع ىور 2 هينم نب بهو ةنبا نبا سيردا نب معنملا دبع (9)

 بويأ نب دمحمو يضاقلا قاحسا نب ىسوم هنعو « هيذم ني بهو

 نعل ليدعتلاو حرجلا

 25 نرعا



 :لوق نيبعم نب ىبحب تعمس ل م1:

 )0١( ٠ ناحطلا ملسم

 : لوقي نيعم نب ىيحب تعمسو سل م

 ةيلثع نبا ينعي ليعاسسإو (0 ديعس نب ثراولا دبع بتكي مل

 وهو اهوظفح مهنأ ينعي - بويأ تام ام دعب الإ .طق ارح بويأ نع
 اوذخ : مهل لاق جحلا نم ٠  بوببأ ينعي  مدق اذإ ناكو : لاق « 2 يح

 ثددح امأو « نييندملا خياشملاو عفان ثرادح ينم تافتن نأ لبق ينع

 ٠ يلابب" هل ناكف ("» نوع نباو ماش هرصم لعأ

 : لوقي نيمم نب ىيحي تعمسو سل 415

 ةعيبرو دانزلا وأ ةنيدملا نم نادتبتعلا ينجرخأ : : يرعهرزلا ' لاق

 ٠ نمحرلا دبع يبأ نبأ

 0 اال دصوبل وم يس محو سو بو مبسم ها سس يدعوا ديوس

 ناحلملا يفوكلا ىسيع وبأ « يئابيشلا لاقيو .يمارحلا ملسم نب ىسوم )١(

 يروثلاهنعو ةمركعو يمينا ميهاربا نع ىور ٠ ريغصلا ىسومب فورمملا

 يذلا ريفصلا ىسوم : نيعم نبا نع يرودلا لاق ٠ ةيواعم نب ناورمو

 ..يهو ناحلملا ىبوم وهو ملسم نب ىسوم وه ةيواعم وبأ هنع يوري

 ا/١١/7 بيذهتلا بيذهت ٠ ةقث., يذصلا ىسوم

 وبأ 2« يرونتلا مهالوم يرينعلا ينفيمتلا ناوكذ نب ديعس نب ثراولا دبع (؟)

 هنعو . ينايتخسلا بويأو باحبدلا نب بيعش نع ىور ٠ .:يرصبلا ةديبع

 لثم وه : نيعم نبا نع ينرادلا نامثع لاق ٠ ملسم نب نافعو يروثلا
 44١/1 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 14٠ ةنس تام ٠ بويأ 'يف دير نب دامح

 ٠ ةبض لصألا يف اهقوف (*)

6 



 ايركز ايأ اي : ةمثيخ وب هل لاقو نيعم نب ىيحب تعمسو س ملا
 ىتح آنبأ ”تبضخ ال وه الإ هلإ ال يذلا هللاو ال : لاقف ؟ بضخت ال مل
 ٠. ةديدش ةدش هنم ىئقط ىأ تبأر ىنأل كلذو « هللب قحنأ

 دز مل نيترم نيترم ةالصلل آضوت موي ىيحب تيآرو ل ه1

 ٠ ائيش كلذ ىلع
 .: لوقي نيعم نب ىيحبب تعمس مس 2

 ٠ بسمع (؟)و ويوهه وهموم ثيدخلا وه ريمسع يأ نع: ٌتببدح ةماسأ وبأ 1

25 
 : لوقي نعم نب ىبحي تعمسو - ع هذ

 ٠ يو فيلا نم هايم هييو لع باي « يشفي نأ لبق يبصلا تير

 قاحسإ نس لضفلا ىتثدح : لاق زرخم [ نبا ] انثدح ب مك١

 طيلدس“ نع « رمح نع« ةبنينق ونأأ ةستق نب مكلتس انثدح : لاق يرد!

 . ٠ مر «:مكلالخ اوضف رال » اهأرقب ريهزلا نبأ تعمس : لاق

 ردجعح نب دمحم يناك رولا انثادح : : لاق زرحم نبا انتدح _ معع

 وربع نع « يجت“زلا دلاخ نب ملسم انثدح : لاق يناسارخلا نارمع وبأ

  تيآر "بمك هناك يلصب“ رييزلا ن ب هللا دبع تنأر ١

 : لاق رهسم وبأأ ينثدح : لاق نيعم نب ىيحب انثدح ب م60

 : لاق يناكسغلا ىيحل 3 1 انثدحج

 51 مقر ىبخلا ىظنا (؟)

 عال ةيآلا , 9 ةيوتلا ةروس شفنا (9)

 75م8



 زيزعلا دبع نب رمع هعمو هتحح يف ريسي كلملا دبع نب ناميلس“ انيب

 نم“ ىأر ام هبجعأف رظنف « هركسع ىلع 0: دي”دثق ةبقع نم فرشأ ذإ

 نينمؤملا ريم ان ىرأ : لاق ؟ صفح ابأ اب انه اه ام ىرت فيك « هداوس

 عئد و رخ ذإ : لاق « اهنع لورتسملاو اهب ىلتبملا تنأ اضعب اهضعب أن ايند

 اذه ىرت اذام : لاق « بعتف ةرسك هلجر يف ناميلس ةرحح نم بارغ

 0 كل ”تلكا ”تئش نإ نكلو يردأال : لاق ؟ صفح انأ ان لوقي بارغلا

 كنإ : لاق ؟ ”تجرخ فيكو ”تلخد نيأ نم : لوقي : لاق «.تاه : لات

 نم نينموللا ريمأ اي هللاو ”بتجتع" .: لاق + صفح ابأ اي بجعلاب ءيجنن
 <”بشاقت ىأرو « هعاطأف ناطيشلا فرعو «  هاصعف هللا فرع نم كاذ

 .٠١ صفح بأ اي انيلع © تتبثنشتغ 0ك غ: لاق اهيلإ نامطاف اهلهأب اينثدلا

 لاق يباؤرلا ديمج انثدح : لاق بوبأ نب ىيحب انتادج 2 نر ا

 ٠ سانلا نم انيأر نم قدصأ نم .ناكو قوزرم 0 نب ليضف انثدح

 ايركز نع انب احضآ“ضعب ىنثدح : لاق زرحم "نبا انثدح - معه

 نب ليعاسمإ نع هتلأس : لاق يرازفلا قاحسإ نبا نع يدع نبأ

 هتلأسو : لاقو ؛ هنع بتكاف فرعي نمع كثدح اذإ : لاقف (؛) شايع

 . نادلابلا مجعم ٠ ةكم برق عضوم : ديدق 00

 ٠ ثثغ/ناسللا ٠ هل ىنعبال ثغ مالكب ءاج اذا : هثيدح يف نالف ثغأ (8)

 دبع وبأ ٠ يفوكلا يساورلا لاقيو يشاقرلا ىغألا قوزرم نب ليضف (9)

 ىبحي و عيكو هةهنتعو م« ىشعألاو يعيبسلا قاحسأ يبأ نع ىور نمحرلا

 بيذهتلا بياهت ٠ ةقث : نيعم نبا نع ةمثيخ يبأ نبا لاق ٠ مدآ نبا

 ش 5/4

 541١ مقر ىبخلا ةيشاح ىظنا..(5)

 د 79 -



 رنرق رك

 فرعت ال نمعو فرعت ندع كثدح اذإ : لاقف : ١ ديلولا نب ةيقب نع

 ٠ هنع بتكت الف

 ىيحب نع : ينيدملا نب يلع نع انباحصأ ضعب انثدحو ب م

 نع « يرازفلا ناورم نع اثثدح هل تركذ : لاق ناطقلا ديعس نبا

 سيلأ « ديعس ابأ اي : هل تلقف « هتتسحتساف د لاخن يبأ نب ليعامسإ

 ء ناورم اذكه سيل « ال : لاق ؟ هنع باتكلاب رمأت ال يأ  ”تنثك

 فرعت ال نمع كثدح نإو «.هنع بتكاف « ةقث وهف ةقث نع كثدح اذإ

 يعتلتقلا نطق يبأ نع « يمرخم ا رفعج وبآ ينثدحر/بتكتال « هعدد

 ٠ ١ ١ ١ اضثحُم آّبردق فوع ناك : لاق

 ١" ةني زار نب فوع«يبارعألا وهو ةليمج يبأ نب فوع م007٠

 نع « قريصلا صفح يبأ نع « دمحم نب هللا دبع هب ينثدح ةليمج' يب ا

 ؟ همسأ ان« ةليج بأ + يبارعألا فوعل تلقأ: لاق يولركبلا رحب يبأ

 * ةنيزكو : ل

 ىور ٠ يصمحلا دمحم وبأ ٠ يمتيملا بعك نب دئاص نب ديلولا نب ةيقب 1)

 ىيحي لاق ٠ ةبعشو كرابملا نبا هنعؤ : كلامو جيرج نباو يعازوألا نع

 نع ثدحي نأ لبق ثيدح ةئمب ءافعضلا نع ثدحي ناك : نيعم نبا

 17/١ بيذهتلا بيذهت ٠ ه ١91 ةنس تام ٠ تاقعلا

 فورمملا يرصبلا لهس وبأ , يرجهلا يديعلا ةليمج يبأ نب فوع (؟)

 مساو همأ مسا هيودنب لب لاقيو هيودنب ةليمج يبأ مساو + يبارعالاب

 دمحمو يدراطعلا ءاجر يبأو يدهنلا نامثع يبأ نع ىور ٠ ةنيدر هيبأ

 روصنم نب قاحسا لاق ٠ كرابملا نباو يروثلاو ةبعش هنعو « نيريس نبأ

 ١1١6/48 بيذهتلا بيذهت ٠ ه 85١ا/ ةنس تام ٠ ةقث : نيعم نبأ نع

 آس 78



 نإ ىلع تعمس : لاق ليعابسإ نب ىيحب ىنثدح م

 | : لوقي ينيدملا

 ٠ حاير نب دايز ىلوم « 0١ سيق نب مثلَس وه يولتعلا مثلس

 نع « يدع نب ايركز انثدح : لاق ريمن نب دمحم انثدح مكه

 :يرماعلا ليعامسإ نب مازخ نع # راج زورلا ينعي  تباث نب نسحلا
 م : لاوزلا دعب يلصنت يتلا ةعبرألا : لاق ميهاربإ نع « ةريغم نع

1) 

0 

 م

2) 

 ٠ همّسا وه )١( مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأو

 07 ٠ همسأ وه شايع نب ركب وبأ
30 

0 
 ٠ ةمسأ وه (5 ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو

 ٠ همسا وه (؛) ةمثح يبأ نب ناميلس نب ركب وبأو
 »و ةمسأ قوه هز دانؤلا يبأ نب مساقلا وبأو

 هنعو 2« يرصبلا نشحلاو سنأ نع ىور ٠ يريصبلا يولعلا سيق نب ملس

 : نيعم نبا نع ةمثيخ يبآ نبا لاق ٠ ديز نب دامحو مزاح نب .سيرج

 50/6 بيذهتلا بريادهت .٠ فيعض ًَ

 78٠" ريخلا ةيشاح رظنا

 ؟ال4 ريخلا ةيشاح رظنأ

 ةفيذح نب هللا دبع ةمثح يبأ مساو ةمثح يبأ نب ناميلس نب ركب وبأ ننس
 هللا ديعو ةصفحو ءافشلا هتدجو هيبأ نع ىور * بعك نب يدع ليقو

 بيذدهتلا بيذهت ردكنملا نباو يرهزلا هنعو «٠ باطخلا نب رمع ىنبا

 كلا ل

 ةمملسو نمحرألا دبع هيخأ نع ىور ٠ يندملا دانزلا يبأ نب مساقلا وبأ

 بيذهت ٠ يومألا ىيحي نب ديعسو لبنح نب دمحأ هنعو « نادرو نبا

 9 د 5غ)١



 : لاق دانزلا ىبأ نب مساقلا ىبأ نع 4 يورملا ىنتدح دل ملا

 ٠ ىبأ ىناثمس اذكه : لاق ؟ كمسا : :هل تلق

 6 سابع نبا نع © دهاجم نع ؛ سشمعألا اننادح : لاق ةنواعم ونبأ ىللدح

 «٠ هيباب لبق نم هتآيلف ملعلا دارأ نم « اهباب ”ىلعو « ملعلا ةنيدم انآ ز

 لزني ناك يذلا فالعلا رفعج نب دمحم انثدحو - ممب

 « ةيواعم وبأ انثدح : لاق ليفطلا نب دمحم انثدح : لاق فوك مر ديه

 .هوحنب مالسلا هيلع يبنلا نع « سابع نبا نع «دهاجم نع «شمعألا نع

 ٠ 5 « ”ىلإ ةبحأآ ”نكحكسلا بر » : أرقي ةمل»

 .: لاق ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح مخي

 ىرييزلا دمحأ وبأ انعمو ركب وبأ ىخأو نأ دادغب نم تردحتا

 انلخدف « طساو ىلإ ديزي ردحتا نيح نئادملا ىلإ نوراه نب ديزي عم

 95 بذكلاب هامرق فرفإ مصاع

 : لاق هيومحز انثدح : لاق دمحم نب رفعج ىتثدحو 6 معو

 1 نادلبيلا مجعم 31 ةفوكلا نم ةكم :قيرط فيصت يف ةديلب د

 م؟ ديآ ١7 فسوي ةروس 0

 /11 مقر ربخلا ةيشاح ىظنا ()

 د ا ”6#”



 ٠ /ب :5/ ٠ « ًاريثك الو ”اليلق +
 : لاق تباث ن رب يلع انثدح : لاق بوبأ نب ىيحب انثدح ملح

 1 عر ووووع يروثلا نايفس يل لاق

 هللاو ىلب « ةريغم .نم عم مل هنأ نومعزي عيت ؛ ف طساو لهأ
 4 ضع 0 و عمم دق

. 

 لاق ناطقلا حاتيصلا نب دمحم انثدح _ ممحب

 : لاق هبومحز

 ةنس نيثالث هب ”تركاذو ثيدحلا ”تيلط : لوقب آميشه تعمس

 مرضلا لاهنملا نب دمحم انثدح : لاق زرحم نبا انثدح معمم

 ُ : لاق عي”راز نب ديزي نع « يرصبلا

 نم هتنأف ءاذحلا دلاخ نع ثيداحأ )ع مصاع نب يلع يندافأ

 نب .ماشه نع يندافأو : لاق « اهفرعأ ام : لاقف اهنع هتلآسف يروف

 لجر اهيندافأ تلق ؟ هذه كل نبأ نم : يل لاقف اهب هتيتاف ثيداحأ ناسح

 : لاق ناليغ

 )١( مقر ربخلا ةيشاح ظنا 699

 ٠ لصألا شماه يف كردتسم امهنيب ام (75)

 ٠ لصألا يف مرخ (9)

 9١ ربخلا ةيشاح ىظنا .(4)



 : انل لاق جورخلا اندرأ املف : لاق ةرصبلاب ةناوع يبأ دنع انك

 : لاق « معن انلق : لاق ؟ ثيدحلا نوبلطت طساوب اوجرخت نأ نودبر: :

 الف ًائيش بئاسلا نب ءاطع نع مكثدحف مصاع نب ١( يلع متيتأ نإف

 نم : : لاقف مصاع نب يلع ىلإ انجرخف ةطساو انيتآف : لاق. ٠ هنع اوبتكت

 متررم اذإ : ةناوع وبأ مكل لاق : لاقف « ةرصيلا نم : انلق ؟ متلبقأ نيا

 ؟ هنع اوبتكتت الف بئاسلا نب ءاطع نع « ؛ مصاع نب يلع مكثدحف طساوب
 ٠ كلذ نم انبجعتف « معن : انلق : لاك

 بوبأ نب ىيحب نع « جلاثلا يبأ نب هللا دبع وبأ انئالح ب م6

 نوكي نأ فاخأ : لاقف هيلع لمحف : لاق مصاع نب 0) يلع ركذ : لاق

 : لاق ايركز ابأ اب كاذ فيكو : تلق : لاق ٠ ثيردحلا ف ديزتب ناك

 ليقف « سابع نب هللا دبع نع : لاقف ثيدحب انثدحف « انثدحب ًاموب ناك

 هللا دبع هباتك يف ناكو : لاق ةعيبر ىبأ نب شايع نب هللا دبع نع وه : هن

 نب هللا دبع لب ال : لاق « دحأ ةبسن هيف سيل قلطم شايع وأ سابع نبأ

 نبا الو « باطملا دبع نبا هباتك يف نكي ملو « بلطملا هبع نب سابع
 ٠ ةعسر ينأ

 : لوقي ةبيش يبأ نب نامثع تعمس د م41

 ةفوكلاب الو « دادغبب طق آئيش مصاع نب 0) يلع نع تبتكام

 يطيعملا هيلع مكلسف يطيتعتااو انأ تنكو « دادغبب ةرم الإ طق هنيأر الو

 :لاقف رضنلا يبأ دنع نم عجرن انكو ؟ اذه نم : هل تلقف « انأ هفرعأ ماو

 ةعيدر نب دمحم ىلع لزنف ةفوكلا انيلع مدق دقلو « مصاع نب يلع اذه

 انأ هيلإ بهذأ ملو يناهبصألا نباو ينامحلا نبا : ةفوكلا لهأ هاتآف

 الا” ربخلا ةيشاح رظنا )1١

0550-0“ 

 ل 7ةعدل



 ينسلكف يعن يبأ ىلإ ةعسر نب لسحم اناكشخف « ركس وبأ يخأ الو

 وزن ةعبسار ىبأ نب دمحم اماركا هلع بتكأو هيلإ بهذأ نأ ميعت وبأ

 يف ىنع ”زوثحب 7 ال لجر : ميعن ابأ اي : تلقو لعفأ نأ تيبأف « هيلع

 ركذو ميعن وأ انثدح : لاق لولهب نب قاحسإ انثدح 44 ؟

 ٠ روز دهاش : لاقف « ةرثدلاب هتعلص ىلع ”كيرش

 : لاق ةبيش ىبأ نب .نامثع انثدح _ موج

 دواد يبأ ىلع الإ بذكلاب دحأ ىلع عطقي ال ثايغ نب صفح ناك
 ءا(كز ىيعخبنلا

 « ىلع نب نيسح انثدح : لاق ةبيش يبأ نب نامثع انثدح ل 4

 : لاق نسحلا نع « ىسوم ,نب ليثارسإ نع

 فكح دإو 4 آموب نوتسو ةئم ثالث ”ةئكسلا : بتاطخلا ند رمع لاق

 كلامو رعسم نع ىور ٠ ينوكلا ميهاربا وبأ © يدسألا مساقلا نب بمحم (1)

 نبإ لاق ٠ لصاو نب ىلعآلا دبعو ةبيش يبأ نب ركب وبأ هنعو 2 ةبعشو

 بيذهتلا بيذهت ٠ اه 7١17 ةنس تام ٠ ةقث : نيعم نبا نع ةمثيخ يبأ

1-0 

 نع . بلاط وبأ لاق ٠ باذكلا يعخنلا دواد وبأ « ورمع نب ناميلس (1)
 رظنا ٠١ كورتم : يراخبلا لاقو 2. ثيدحلا عسي ناك : للبذح نب دمحأ

 5١5/7 لادتعالا نازيم



 مث ينأ هللا ىلإ ارذع « موي ةنس لك يف لاملا تيب حسكي نأ رمع ىلع هنن

 ٠ ًائيش هيف عدأ

 نع « شايع نب ليعانسإ انثدح : لاق نامثع انمكدلح ب معه

 ٠ : لاق بيسملا نا ديعس نع « ديعس نب ىيحب

لك دلوق 6 ثفانرو 4 ماحو « ماس : ةثالث حى *دك“و
 مهنم دحاو 

 ٠ ريخ ءالؤلم دلو لك فو « مورلاو سرافو برعلا ماس دلوف ةثالث

 «ةبلاقصلاو « كرتلا ثفاي دلوو + ربريو « نادوسلاو « طبقلا ماح دلوو

 ٠ ريخ ءالؤؤه نم ءيش يف سيلو جوجأمو جوجأبو

 خويشلا نم هريغو: نيغم نب يحي نع لاجعرلا ةفرعم باتك رخآ
 ىلع ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٠ زرحم نب دمحم نب دمحأ مش 5

 .٠ اميلست 0 ملسو هلآو ىبنلا دمحم

 ب 755



 يلع نب دمحم وا م يسوننألا ن نب كمحم نب دمحأ هللا دبع وبأو تغلب

 ٠ هلوأ نم يكلاملا ناذاز نبأ

 نب دمحأ دعس يبأ خيشلا نم هلبق يذل ءزجلاو هعيمج عمس
 لجذنا يضاقلا نع ةزاجإلاب يفريصلا مساقلا نب دمحأ نب رابجلا دبع
 نع ةزاجالاب «.يخونتلا يلع نب نحل نب 1 مساقلا يبأ ةقثلا لدعلا

 ضوع نب بسرازه ريخلا يبأ خيشلا ةءارقب « زازخلا هيويح نب رمع يبآ
 ٠ يخلبلا ورسخ نب دمحم نب نيسحلا : يورهولا نسحلا نبا

 دمحم هنباو « يكرتلا راصا نب نيكتلي ”بسح يناثلا ءزجلا عسسو
 : يخلبلا برد ةئم سمخو ةرشع ثالث ةنس نم لاوش يف كلذو

 ٠ دمحلا هّللو

 نب كسمحم روصنم يبأ مامإإلا خيشلا نم هرم ءزحلا اذه عيمج عمس

 ةياويج ع نبا نع « يرهوجلا دمحم يبأ نم هتزاجان « نوريخ نب كلملا دبع

 لماك نب , كرابملا نب نمحرلا دبعو « يكرتلا راصأ نب نيكتلي : ةزاجإ
 نم لوألا عير يف « كرابملا هيبآ ةءارقب « فافخلا دمحم نب نيسحلا نبا
 ٠ ةئم سمخو نيرشعو نامث ةنس

 سد 787





 تمم احإا مسمر الا

 ١ تايآلا سرهف ٠

 ٠ ثيداحألا سرهف  '؟

 ٠ ةماعلا تاعوضوملا سرهف

 ٠ رعشلا سرهف -

 ٠ نيعم نبا خويش سرهف 6

 ٠ زرحم نبا خويش سرهف 1

 ٠ - رابخألا باحصأو مجارتلا سرهف ٠

 ٠ قيقحتلا عجارم 4





 ربخلا 0 اني سو 0 3 .٠

 مثر 2 هبآلا مقر اهمقرو ةروسلا

 نودعاتقلا يوتس ال

 - مكلالخ اوضفر ال

 يلإ بحأ نجسلا ”بر
 هاثملع ال ملع وذل هنإو

 مانصألا دبعت نأ ينبو ينبنجا بر . مانصألا دبعن نأ ين

 ًازكر مهل عمست وأ

 ميضه اهعلط لخنو

 . .انرمأب نودهي ةمثأ مهنم انلعجو

 اونوكي, مل ام هللا نم مهل ادبو

 هلاك

 قراطلاو ءامسلاو

 طظفاح اهيلع الل

 رثوكلا كانيطعأ انإ

 -5/ ءاسنلا

 هي/ ةبوتلا

 1؟/ فسوب

 ١؟/ فسوي

 15/ مبرم

 "://ءارعشلا
 مج /ةدجسلا

 مه./|  رمزلا

 نم لمزملا

 م5/ قراطلا

 م1// قراطلا
 ١١ه/ رثوكلا

- 56١ 

 5ك

 3في

 وا

54 

 وو

 0 هيه

١4 

>55 

 5ا/

1 

 نقلل

 ريس /

 مهكر 0

5 

5 / 1 

”/ 

 "همم

 كنييلساو

 ىلا

 همر

0/1 

6 / 



 6/" هنذاي ناك اذإ هيلع ءيش الف اهجوز ىلع ةأرملا تنادتسا اذإ

 1 536 بصع الو: باهاي ةتيملا نم اوعتفتنت الآ

 ..ءاهودلجاف تنز اذإ ةيراجلا يف مالسلا هيلع هللا لوسر لوق ىنعم نإ
 تنضم

 -؟ه/؟ هدهعب ىفو نم ىلوأ انأ
 : مسا باب لبق نم هتايلف ملعلا دارأ نم « اهباب يلعو مالا يدم

 سكيس ل

 6 دايج بعشلا سب
 ٠4/8 شرولاو طسقلاب ةرذعلا نم اووادت

 هد نو واوو اهيف سانلا ملسأ نوكي ةنتف نوكت

 . ؟4// دلاولا بضغ يف برلا بضغو «ادلاولا هضر يف بزلا اضر
 ١/؟ . لبقلا ف ىتح مكدالوأ نيبءاوواس ..:

 8/١ نامثع اب كل هللا رمغ

 1 اولصاوت ال

 1 هجم نيديهش رجأ قيرغللو « ديهش رجأ هل رحبلا يف داما

 . *؟ءر/» ًآضوتي ملسم نم ام

 3 هه/١ ثلثلا نم ربدملا

 0 ل



 ُِق مجتحا نه
1 ْ 

 ؟١٠ه/؟ آمكاص رطف نمو ًءزاغ زهج نم
 ١٠٠١/5 تقلخ ام ييحأ ةمايقلا موي هل ليق ةروص روص نم
 <م4/* انم سيلف حالسلا انيلع لمح نمو « انم سيلف انمشغ نم
 ًاضرع حورلا هيف ءيش ذخت نأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىمين

 مكة ١

 ج1ه/؟ ( تسدب تسدلا اذه ) هدنع سيلام عيب نع هاهن

 هسفتن الإ نمولي الق حضو هباصأف ءاعبرألا وأ تبسلا موي

 هذحر/ ١ دسأ نب ديزي اي
 ش 226 حالسب مهحلاسم رصقأ نوكي ىتح ةنيدملا لهأ رصحب

 5 نر



 ربخلاو ءزجلا مفر

 1//؟

> 

 اب

/ 

 ه/*؟

 <ت/؟

04 

١/١ 

0/1 

 ا

 ت1

 ا

 قفل

/ 

 ه/؟

0-372 

 يمص

0-75 

 تاعوضوإ رس
 قاثلا رجلا

 ٠ هتنباو هنبا نيب نيعم نب ىيحي ةاواسم
 - ٠ همأ ريب الأ هتأرما قالطب فلح نميق ىوتف

 رعتلا وأ ةميقلا ىطغت له « رطفلا ةاكز يف نعم نبا ىوتف

 ٠ ريعشلاو ةطنحلاو

 ٠ هيخآ تانيل اهيطعي له لجرلا ةاكز يف نيعم نبا ىوتف
 ٠ وزغلا دعب يقبتملا لاملا يف ىوتف

 ٠ مزمز رب يف تام نم مكح
 ٠ هتئبال ةبعل ءارش يف هيبأ نع ىيحب نب ماشه ربخ
 ٠ همأب ردكتملا نب دمحم رب

 ٠ رمعو ركب يبأ لضف
 ميهاربإ ابأ سيل رزآ'

 ٠ نامثعو يلع لضف يف ءاجرلا يبأ ربخ ْ

 لضف يف ةفيذح نب ممهجلا يبأ نع رييزلا نب ةورع ربخ
 ٠ نافع نب نامثع
 .٠ هتوالح ةدشل ذيبنلا رسك رمع نأ ف رمع نب هللا دبع ريخ

 ٠ دلاولا اضر لضف يف ثيدح

 هللا لوسر دهع ىلع ايش ام برشلاو لكألا يف رمع نبا ربخ
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 5 ا



 "ا

 م

 ف

 نيب

 مدبب /ب

 ين
 هبن/؟

0 

 هه

 سر

 ديف

ُْ"» 

 ا

0 

 نس / ؟

1[ »> 

 فلاح

0 

 ا

 ٠ اهتدعو ةنألا قالط ف رمع ربخ

 2 *+"سابع نباو دوعسم نبا دنع ىربكلا ةشطبلا .ريسفت

بحأ ةنيدملا ىلإ ةرغس : لوقي نيعم نب ىيحب
 يتثم نم ”يلإ 

 ٠ فاوط

 ثيدح يتثم وحنب ثدح نانس نب درب
 ٠

 *ء همأ عم يرصبلا نسحلا ربخ

 ٠ اهيف ةدراولا ثيداحألاو ةرخآلا يف هللا ةدؤر

 ٠ هيلع درلاو ةيردقلا بهذم

 ٠ نيعم نب ىيحب دنع ردقلاو ءاضقلا

 ٠ بعك نع رصم لئاضف نم

 * زيزعلا دبع نب رمع سابل ةفص

تتفا يف هيدي عفوي نيعم نب ىبحي
 عوترلا لبتو ةالصلا حا

 عوكرلا نم هسأر عفر دنعو
 ٠

ورخو نيعم نب ىيجب مالس ةيفيك
 ٠ ةالصلا نم هج

 راتخملا يبأل ةديصقب .باطخلا نب رمع نينمرتالا ريمأ حدتم

 ٠ ةالولل رمع ةلماعم ةيفيكو « يريمنلا

 ٠ ذاعم نب دعس ةصق

 ٠ تباث نب ناسحل ةمكحلا ف تيب

 ٠ رعشلاو نيريس نبأ

 يرهزلا وجهي دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعمو ناسيك نب حلاصو
 ٠ دحاو تيب ف بلاط يبأ

 ٠+ نيعم نب ىيحب دنع ظفاحلا فيرعت

 مهد



05-2 

 ك0

 ٠ زيزعلا دع نب سمع ماعط

 . مل بوق زاوج

 + الخ دعب ون دجتس مار هلا ديع نب رمع

 ٠ نامشَعو رمعو ركب ىبأ ةفالخ ىلع ةياحصلا قافتا

 ٠ ريوصتلا ميرحت
 ؟ ةنيدملا ةرايز مأ لضفأ فاوطلا

 ٠ ةشئاع ةديسلا دنع هتفصو ةتينلتلا ماعط

 ٠ بلقلا غمازب طالتخالا نع داعتبالا

 مل ام هللا نم مهل ادبو » : ةميركلا ةبآلا ريسفت #س ه#4 ؛

 ٠ « نوبستحي اونوكد

 ٠ ملاعلا ةبوقع

 ٠ ةمايقلا موي ديعسلا

 ةصييقو بيسملا نباو ةورع : ةعبرألا ةنيدملا ءاهقف

 ٠ ناورم نب كلملا دبعو

 ٠ ةغللا يف < بكسي ةملك ىنعم

 ٠ ناركسلا ق والط زيجب ال نامثع نب نابأ

 ٠ ”دح ذيبنلا نم ركس نم ىلع سيل
 ٠ قارعلا لهأ ماعط ةفص

 ٠ رعشلاو وحنلا ةبلطو ةبعش
 ٠ ءالبلا يف نامألا

 ل هكا



0-7 

0-7 

 هسا

 هس

0 

 ٠ جحلا يف قالطلا

 0 اا هللا ىصع نم ةأفاكم
 ٠ هناوخإو هتاريج نع سّفني ناورم نب ديزي
 ٠ رمتعم دنع ةضاحتسالاو ضيحلا ةدم

 ٠ ثيدحلا هيقلت ةيفيكو ةنيبع نب نايفس
 0 | "ء ةدوتلاب ةيصو
 0 ا ٠ . 2" ىضرملل ءارقلا ضعب ةدايع
 .سابع نبا هاور امك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةدالو خيرات
 ٠ ضرعلا يف يعازوألا ةقبرط

 * ضرعلاو ةلوانملا يف ىعازوألا يأر

 ٠ لمعو لوق ناميإلا : كلام مامإلا نع
 + شايع نب ركب يبأ ةءارق نم تبثأ رازبلا رمع يبأ ةءارق

 ٠ ةمرحملا رعش طيشمت 4 34

 ٠ دايج بعشلا نشب ثيددح

 ٠ ةنيدملا لهأ راصح

 * مهحرجو مهليدعتو ةريره يبأ نع ةاورلا

 . اهودلجاف ةيراجلا تنز اذإ : ثيدح ريسقت
 « ظفاح اهيلع امل » : يف ال يفيفخت ةءارق ةمهارك

 .«اوريصال»و

 ٠ نافع نب نامشع لضف
 * نافع نب نامثع لضف

 ' ٠ ةبيش نب ركب يبأ دنع هناصقتو ناميالا ةدايز
 ٠ ١ مرحملا رفاظأ ميلقت



3/1 

0 

 فينك

0 

»,> 

”7 

 مه

 تح

204 

 كي

 م

 ف4

1 

 ا

 ىف

 فى

 لقيه /؟

 م
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 م.

 م

0064 

 ماد

0-7 

2007 

20 

 : ٠ مرحملل ةماجحلا

 ٠ يدهلا قوسي. فيكو جحلا يف نرقملا
 ٠ ىذأ هب ناكو ةمامعلا سيل اذإ مرحملا

 ٠ يروثلا نايقس دنع ررغلا عيب
 ٠ هيخأ لزنم لخدي ال نأ قالطلاب فلح نم مكتح

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا وهس ثيردح

 ٠ ١ كيرش دنع ذيبنلا مكح
 ٠ لاعسلل ةفص
 ٠ لاعسلل ىرخأ ةفص

 ٠ قيتعلا لاعسلل ىرخأ ةفص

 ٠ هدعب ال يذلا قيتعلا لاعسلل ئرخأ ةفص

 ٠ ناقفخنلل ةفص

 ٠ ًاضيأ قيتعلا لاعسلل ةفص
 ٠ رخبلل ةفص
 ٠ ةرصاخلا عجول ةديج ةفص

 ٠ ةاصحلاو ةرصاخلل ىرخأ ةفص

 ٠ رمع نبا نع نامثع ةفالخ ربخ

 ٠ هل نبا ىلع نيعم نبا ةالص

 ٠ نيثنختملا تافص نم

 .* روبقلا نم ماظعلا شبني نم ءازج
 ٠ نيعم نب ىيحب نع ءاعدلا ةباحتسال ءاعد

 ٠ بضخي ال ناك نيعم نب ىيحب

 * نيترم نيترم ةالصلل اضوتي ناك نيعم نب ىيحب

 هم 5042-



 ٠ يذتغي نأ لبق يبصلا ةفص م4

 ٠ رييزلا نبا ةالص ةفص - 5

 ٠ يلع لضف يف ثيدح # مسا/*
 ٠. لاملا تيب يف باطخلا نب رمع لمع -

 ٠ مهعزوناو حنون دالوأ - هغهر؟

 سس 50920



 مكر ددع

 ريخلا رعاشلا 2 تايسألا رحبلا ةيفاقلا تيبلا لوأ

 اله دمحأ نب ليلخلا ١ فيفخلا "بكاوكلا ىنع اغلطأ

 “4ك  تباثنب ناسحح 0201١ ليوطلا 2 ”ديعسل ًاءرما نإ

 0و 3 3 رئاولا - *ريضنلاو ”دعس اب الأ

 7" يريمنلا راتخملا وبأ 01 ليوطلا رحبلاو نينمولا ريمأ غلبأ

 7 -_ ١ ليوطلا 2رءدكسنا اذإ تنأو

 0/3 3 ١ براقتملا هلكاملا ”هئهدوقي

 7و ةوريع 3 طيسبلا ناسنإ توملا نمأتال

 4 - ١ فيفخلا ”هاخأ سانلا دسف

 باب 5 5 لماكلا *ةماثآ دقني لاملا

 م٠ هللا دبع نب هللا ديبع ١ ليوطلا هيواعم 2ناوخإب سيئ



 نيكئر ويشرب

 ' سيق نب نمحرلا دبع نب ردع - رابألا
 1 يناقلاطلا قاحسإ وبأ« ينانبلا ىسبع نب قاحسإ نب ميه ربإ

 لضفلا نب ةملس ع شربألا
 رمع نب ريبزلا نب هللا دبع نب دمحم ب يرييزلا ديحألا وبأ

 هد//؟ يرصبلا يلهابلا ركب وبأ ؛ نامسلا دعس نب رهزا
 ْ يشرقلا ديز نب ةماسأ نب دامح - ةماسأ وبأ

 ىسيع نب قاحسإ نب ميهاربإ - .يناقلاطلا قاحسإ وبأ

 كد ./ * قرزألاب فورعملا يموزخملا سادرم نب فسوي نب قاحسإ
 1 ١١

 550 4555 45+//5 ةيلع نبا“ يدزألا م سقم نب ميهاربإ نب ليعاسمإ

 ٠ يندملا لفون نب نيحرلا دبع نب دمحم - دوسألا وبأ

 بيرق نب كلملا دبع - يعمصألا
 ؛:4 + ١١هر/؟ يىندملا يثيللا ةرمض وبأ « ةرمض نب ضايع 5 سنأ

 همني /؟ لكوتملا نب بوبأ

 هس 5١١



 ا

 اة يجانلا قيدصلا وبأ « ورمع نب ركب

 دو و يدسألا ملاس نب شايع نب ركب وبأ

 0 ميكب نب هللا دبع نب ىبحي - ريكب نبا
382 

 اان م

 4055/5, عيمج نب هللا دبع نب ديلولا نب تباث

 معو 55 05 ١/5 59 ا

 2 411/1 دمحم وبأ « روعألا يصيصملا دمحم نب جاجح

 هرسإ هوك ع ةلا/
 16 هاا نخل كم نا ا «//

 ا . 7/5 ياللا « يفوكلا دايز نب نسحلا
 بابحلا نب ديز - نييسحلا وبأ
 رابألا يفوكلا سيق نب نمحرلا دبع نب :رمع 2 صفح وبأ
 يفوكلا رمع وبأ « يمختلا كلام نب ةيواعم_نب قلط نب ثايغ نب صفح

 نكاب ءالرج ءلن٠ هك

 578/5 يصمحلا ناميلا وبأ « ينارهبلا عفان ن ؛ مكحلا

 ١١4/5 يفوكلا ةماسأ وبأ ؛ يشرقلا ديز نب ةماسأ نب دامح

 ال 7#"



 32 يعجل /؟ طايخلا دلاخ نب دامح

 5/5«  يرصبلا يعازخلا ةديبع وبأ « ليوطلا ديمح يبأ نب ديمح
 «8/؟ يساؤرلا نمحرلا دبع نب ديمح

 خد

 ٠/5 يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا

 كلا ١ دال

 ظفاحلا يرصبلا ىسلايطلا دواد نب ناميلس - دواد وبأ

 */١4 فاحجلا وبأ « يفوكلا فوعلا يبأ نب دوأد

 0 ض يالا

 يرصبلا ىنادغلا ورمع وبأ 4 ءاجر نب هللا دبع - ءاحر نبأ

 يرصبلا يذراطعلا ناحلم نب نارمغ - ءاجر وبأ

 -ا يدع

 « ىعداولا ىنادمهلا ةدئاز ىبأ نب ابركز نب ىيحن :- ةدئاز ىبأ نبا

 يفوكلا ديعس وبأ
 هللا دبع نب دمحم ح ىريزلا

 ١؟هر/5 يلكعلا نيسحلا وبأ « نايرلا نب بابحلا نب ديز

 - را



 فلن دعجلا يبأ نب ملاس

 م قاحسإ وبأ « يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب دعس

 نامثَع وبأ « يبضلا ناميلس نب ديعس ت هيودعس

 *ب/* ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعس
 0 ةيودعس « زازبلا يطساولا نامثع وبأ«يبضلا ناميلس نب ديعس

 6 رماع نب كيعس

 ا ل4

 "0/5 ةبورع يبأ نب ديعس

 عجب //*  ريفع نب ديعس

 554/١ ةنييع نب نايفس

 هؤؤك 451414 هدد هالوك 1٠١5 هوا

 رماع نب زيرزع تنب ةيسمش - ةيكتعلا ةملس مأ
 ١45/5 «٠ قرزألا هللا دبع وبأ « يراصنألا شريإألا لضفلا نب ةملس

 ش 0 1 ا ا١ه؟ ءاوم

 يرسمبلا بوبأ وبأ « يحشاولا يدزألا ليجب نب برح نب ناميلس
6 

 ١4 ا دواد وبأ « يرصبلا يسلايطلا دولد نب ناميلس

 يرصبلا ( هللا دبع وبأ ) نمحرلا دبع وبأ « يطامنألا فسوب نب لهس

 /؟

 06 يلمرلا ةرامع وبأ « ةرامع نب راوس

 هزم ء ااه ا

 د 758



 م شا ُ

 5//477 يدزألا جاجحلا نب ةبعش
 ' ١؟/؟ ةيكتعلا ةملس مأ « رماع نب زيزع تنب ةسيمش

 يدنألا عفان نب ىسوم - باهش وبأ
 - ضال

 ةرمض نب ضايع نب سنأ - ةرمض وبأ

 تب طش

 . ةيمأ ىبأ نب كيبع نب دمحم ىسفانطلا

 عا
 <« آر مراع

 ه١٠م/؟ ماوعلا نب دابع

 دح/؟ ىيحب وبأ « فوكلا ينامحلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دي
 يرصبلا ديعس وبأ «٠ نمحرلا دبع نب ناسح نب يدهم نب نمحرلا ديع

 0 1ع
 68و ١/.. يئامنصلا ركب بأ + يريمحلا عفان نب مامه نب قازرلا دبع

4156 

1 
 74/5 يئالملا ملس نب برح نب مالسلا دبع

 < يربنعلا يميمتلا ناوكذ نب ديعس نب ثراولا دبع نب دمصلا دبع
 ١ مه/؟ لهس وبأ

 يفوكلا دمحم وبأ  يرفاعزلا يدوألا ديزي نب سردإ نب هللا دبع

 مهر

 د١١ 444 4074 4864144٠ مور
 ا 7556



 ( دانزلا وبأ ) يندملا نمحرلا دبع وبأ « يشرقلا ناوكذ نب هللا دبع
 ١ ١

 لا اجر نبا « يرصبلا ىينادغلا ورمع وبأ « ءاجر نب هللا دبع

 نمحرلا دبع وبأ ؛ يميمتلا يلظنحلا حبضاو نب كرابملا نب هللا دبع

 ١١5/5 يزورملا

 - ةهءر/» يبنعقلا ةملسم نب هللا دبع
 1007145564155 */1١: ٍقفراخلا ينادمهلا ريمن نب هللا دبع
 ه١/85 يرصملا يعالكلا دمحم: وبأ « يسينتلا فسوي نب هللا دبع

 نوم ءااحر/ك 1

 584 /؟ _ يراصفألا ميهاربإ نب بلاط نب لاعتملا دبع

 م٠5 148*619 2 ”؟/» يعمصألا « بيرق نب كلملا دبع

 هدا /؟ يرصبلا دادحلا ةديبع وبأ“ يسوبدسلا لصاو نب دحاولا دبع

 ل7 ء و 2 ة//5 دمحم وبأ « يبرالكلا ناميلس نب ةد.+

 "7/5 رمع نب هللا ديبع

 هدمه حلاص.نب نامثع

 0/ يرصبلا ورمع وبأ.« يجانلا يماسلا نامعنلا نب دنربلا نب ةرعرع

 ازا 22 "هع نزلا نب , ةورع

 حل فكك لكلا كانت مر رافصلا ملسم نب نافع

 بابحلا نب ديز - يلكعلا

 مب /5 ناس نب ءالعلا وبأ
 ادهر/ا يدادغبلا نسحلا وبأ « يرهوجلا ديبع نب دعجلا نب يلع

 يزورملا نمحرلا دبع وبأ ٠ يدبعلا رانيد نب .قيقش نب نسحلا نب يلع
 0 ينوكلا نسحلا بأ « يدوألا ناييذ نب ميكح نب يلع

 - موك



 "ا سابع نب يلع

 .يدزألا مسقم نب ميهاربإ نب ليعامسإ ت ةيلع نبأ

 ةرامع نب راوس - ةرامع وبأ

 6+6 4/1 رابألا صفح وبأ « يفوكلا سيق نب نمحرلا دبع ني:رمع

 اة ءاجر وبأ « يرصبلا يدراطعلا ناحلم نب نارمع

 4 1 يرصيلا نطق وبأ « يعطقلا نطق نب مثيهلا نب ورمع

 « ٠١١/5 وكلا وربع وبأ « يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نب ىسيع
 ْ 14 ١

 يرصبلا هللا دبع وبآ « يلذهلا رفعج نب دمحم - ردنغ
 | ب فد

 « 1؟؟/؟ ئئالملا ميعن وبأ « ريهز نب دامح نب ورمع « نيكد نب لضفلا

 همك 115

 يرسم يل تل نإ مالا ني هر ل نك ب

0 

 يف وكلا دايز نب نسحلا < يوئلؤنلا
 -مم-

 0 ديعس نب كرابما

 د 5857#



 ه1 /9 يدادغبلا لضفلا وبأ ؛ يلالهلا نوع يبأ نب نوع نب زرحم

 ماك مرك د ردنغ« يرصبلا هللا دبع وبأ « يلذهلا رفعج نب دمحم

 م برح نب دمحم

 0/١ قوكلا ريرضلا ةيواعم وبأ 6 يدعسلا يميمتلا مزاخ نب دمحم

 ..154 < 5١ا//؟

 59/7 ةحلطلا ىلوم ديبع نب نمحرلا دبع نب دمحم

 5/1 دوسألا وبأ « يندملا لفون نب نمحرلا دبع نب دمحم

 ١١7/7 يرييزلا دمحألا وبأءيدسألا رمع نب رييزلا نب هللا دبع نب دمحم

 5/1 يسفانطلا « يفوكلا هللا دبع وبأ « ةيمأ يبأ نب ديبع نب دمحم

 "11 ء حا/؟ لا

 الا ءر/؟ يفوكلا ريثك نب دمحم

 ا ردكتملا نب دمحم

  ةكحر/١ ظفاحلا هيفوكلا هللا دبع وبأ « يرازفلا ةيواعم نب ناورم

000 

 0 يرصملا دمحم وبأ؛ يحمجلا ملاس نب دمحم نب مكحلا نب ديعس < ميرم يبأ نبأ

 10/؟ ماحسشلا ورمع'وبأ « ميهاربإ نب ملسم
 يرصبلا طظفاحلا يميمتلا ىنثملا وبأ“ يربنعلا رصن نب ذاعم نب ذاعم

 ه6 « مو ر/؟

 ريرضلا يدعسلا يميمتلا مراخ نب دمحم - ةيواعم وبأ

 هءوكا يرصبلا دمحم وبأ « يميتلا ناميلس نب رمتعم

 ١/١*4 يندملا ىبحب وبإأ « زازقلا رانيد نب ىسيع نب نعم
 معع هام و اسخب ومر

 ا ام



٠. 
 هند

 تي يرصملا دوسألا وبأ « يدارملا ريصن نب رابجلا دبع نب رضنلا

 ير 0

 يثيللا مسقم نب ملسم نب مساقلا نب مشاه - رضنلا وبأ
 ش ا ./« دامح نب ميعت

 ريهز نب دامح نب ورمع « نيكد نب لضفلا - ميعن وبآ
 يفراخلا ينادمهلا ريمن نب هللا دبع ح ريمن نبا

 دف
 همس]/+ يزارلا ةزمح وبأ « يلجبلا ميكح نب ةريغملا نب نوراه
 ١ رضنلا وبأ « يثيللا مسقم نب ملسم نب مساقلا نب مشاه

 1 فسوب نب ماشه

 تحلل « 8/٠١ 4 5 كالو 455 4 هل ةالرأ؟

 هلم يملسلا مساقلا نب ريشب نب ميشه

 هوا

 مج" يركشيلا بيلك نب ورمع نب ءاقرو
 55١/1١ حارجلا نب عيكو

34 

 سابعلا وبأ ؛ يدزألا هللا دبع نب دبز نب مزاح نب ريرج نب بهو
 وع 6 ه/؟ طظفاحلا

 2 نبا



 -ىد

 ه0/ « ةكال//١ يفوكلا ايركز وبأ ء يومألا ناميلس نب مدآ نب ىيحي
 هده« :هال4 <«,

 "1/5 يكب يبأ نب ىيحب
 1 يفوكلا ديعس وبأ « يناذمهلا ةدئاز يبأ نب يركز نب ىيحب

 ليات ظفاحلا يفوكلا بوبأ وبأ « يومألا نابأ نب ديعس نب ىيحب

 15 « ناطقلا ديعس نب ىيحب

 همك ؛ و4 5524 155 116 ع هك رت ولن عكارأ#

 1 ميلس نب ىيحب

 نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع < ىيحي وبأ
 ١//5"4. ريكب نب هللا دبع نب ىيحب
 : /١537 < ؛ة9/5 نوراه نب ديزي



 1م ندر
 مبم/؟ يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ
 فكم يراوح نب ىيحب نب دمحأ

 ٠4 #مو#/5 يبضلا ديمحلا دبع نب ريرج
 ىلا دالسج

 9 « 5١؟/؟ هيقفلا هللا دبع وبأ « يفقثلا دمحأ نب رشبم نب شيبح
 // مهف نب نسح

 :5٠//؟ عقاو نب نسحلا
 ١0 / شادخ نب دلاخ

 "7/5 برح نب ريهز
 مود نادرو نب متاح نب حلاص

 موس" جلثلا يبأ نبدللا دبع وبأ
 ١ /؟ يمورلا نياب فورعملا يماميلا رمع نب دمحم ني هللا دبع
 مق /؟ يربراوقلا رمع نب هللا ديبع

 3 ةبيش يبأ نب نامثع

 هر حلاص نب نامثع

 | يضرم /؟ يلع نب رصن نب يلع
 هدك 41١8/5 نمحرلا دبع نب مهف
 24/5 قاحسا نب بوقعي
 *4/* ناورم نب فسوب

 الالا ب



 صفح وبأ « نمحرلا دبع نب رمع - رايأبا

 ١/ 2٠< قاحسا نب نابأ

 مج##/١ يدعسلا دلاخ نب نابأ

 ١6 / ( هللا دبع وبآ ) ديعس وبأآ « يومألا نافع نب نامثع نب نابأ

 ١١5/١ شايع يبأآ نب نابأ

 مثال 4 ه1 ه٠ ساب راطعلا ديزي ن ب نابأ

 فسلم ينيدملا يلهشألا ةبيبح يبأ نبا « ليعامسا نب ميهاربإ

 1 0 غئاصلا ليعامسا نب ميهاربإ

 ١4/1 عمجملا نب , ليعامسا نب ميهاربإ

 022 ؟.*//١ يراصنألا ميهاربإ وبأ

 تنك

 ١/١ يدامرلا راشب نب ميهاربإ

 . 595/١ شايع نب ركب يبأ نب ميهاربز

 | مهر/١ نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ

 1 ع يربيزلا ينيدملا ةزمح نب ميهاربإ

 هس "الالب



 م دواد نب ميهأربإ

 54/١ ناقربزلا نب ميهاربإ
 مميس ١/ نالبس ؛ دايز نب ميعاربإ
 +:ه/؟ يرهزلا ميهاربإ نب دعس نب ميهأربإ
 م-١/4 بدؤملا ليعامسا وبأ « نيزر نب ناميلس نب ميهاربإ

 ةهوء/؟ -
 1 هه. 459/١١ ٠6 نامهط نب ميهاربإ
 1 منوال //3 يورملا متاح نب هللا دبع نب عيها ربإ

 هم١/؟ 0
 18/9 نوراه وبأ « ءالعلا نب عيهاربإ
 +هو 2188/1١ ةنييع نب ميها رب
 مسج ١/ ثيللا يبأ نب ميهاربإ
 ١58/١ يعفاشلا دمحم نب ميهاربإ
 يدسألا مساقلا نب دمحم - ميهاربإ وبأ

 ف يرعشألا ىسوم يبأ نب ميهاربإ
 ه١ « 588/١ هيقفلا يفوكلا نارمع وبأ « يعخنلا ديزي نب ميهاربإ

 0 ل ف ١44 هوم همه ءكار//؟
 لضفلا نب ةملس تح شربألا

 ؛455/؟ (ميهاربا ) يراصنألا يبأ وبأ
 ؟ م١ يعمسلا مهر وبأ « ديسأ نب نازحأ

 هم./١ يملسلا نمحرلا دبع نب نيصحأ
 مجد. ١/ يلصوملا ميهاربا نب دمحأ
 متم يثدحلا ةريغملا نب بانج نب ديحأ

 ةهذه/؟

 18 ل م ب1095



 س6 طايخلا ليوطلا متاح نب دمحأ

 ها

 1105/5 لبنح نب دمحأ

 80١/١ ديعس وبأ « دادحلا دواد نب دمحأ

 "مع ب هالجر/؟ |

 "1 يعيكو لا رمع نب ديحأ

 59/5 قارولا رفعج ونبأ« يدادغبلا بويأ نب دمحم نب دمحأ

 ؟ه١/8 رافصلا صفح وبأ« يرصبلا دمحم نب دمحأ

 همه

 . يرييزلا هللا دبع نب دمحم - دمحأ وبأ

 دايز نب رفعج - رمحألا
 حلاص نب ةملس - رمحألا

 دلاخ وبأ « نايح نب ناميلس - رمحألا
 يلجبلا رسعألا نب حبانص < يسمحألا

 دئاع نب سيق - يسمحألا
 "١7 2« ه١ر/؟ يدعسلا يميمتلا سيق نب فنحألا

 035 /"” صوحألا وبأ

 يثوكلا يسشجلا ةلضن نب كلام نب فوع ت صوحألا وبأ

 يوعبلا نايح نب دمحم < صوحألا وبأ
 . ملسم يبأ نب ناميلس - لوحألا

 يبراحملا ديز نب ناميلس - مادآ وبأ

 ديزي نب سيردا نب هللا دبع ب سردأ نيا

 745/1 هللا دبع وبأ « سيردإ نب ديزي نب سمردإ

 ا "4+ ؛ ”0/9/5 يميتلا ةدبرأ

 ةريصح نب ثراحلا -_- يدزألا

 سس 77” ا

© 



 0000رمع ني راتخم - يدزألا
 ينوكلا ماجحلا ديز - ةماسأ وبأ
 1 نمحرلا دبع يبأ نب دمحم - طابسا وبأ
 يرصبلا يسيمخلا نيسح نب (ذاخ - قاحسإ وبآ
 ٍ لقيصلا مهرد < قاحسإ وبأ

 -. 551/١ راطعلا ةزمح وبأ « عيبرلا نب ٠ قاحسإ
 ديبع نب هللا دبع نب ورمع ح يعيبسلا قاحسإ وبأ

 / 011/١ ديعس نب ورمع نب ديعس نب قاحسُ
 مب ةير/ ١ بعك نب قاحسإ

 ال5 ءالا يطلملا حيجف نب قاحسإ
 . ١ يرارقلا لهم - دسألا وبأ
 . دامح يبأ نب نمحرلا دبع - يدسألا

 مساقلا نب دمحم ت يدسألا

 00 دلاخ وبأ « ديزي ح يدسألا

 يئالملا قاحسا يب 1 نبا « يسبملا ةفيلخ نب ليعامسإ - ليئارسإ ونبأ

 هده ١ يرصبلا ىسوم وبأ « ىسوم نب ليثارسإ

 نوق و هكا ه هكءر/؟
 ا حاير وبأ « ملسأ

 . 5/١ ينامجرتلا ميهاربإ نب ليعامسإ
 بدؤملا نيزر نب ناميلس نب ميهاربإ < ليعامسإ وبأ

 ١١1١/١ سيوأ يبأ نب ليعامسإ
 6-0 يندملا رفعج نب ليعامسإ

 فلس دلاخ نب ليعابسإ

 دمه( نت يسمحألا دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 مك عمر ؟
 امام



 ٠4/5" يئالملا قاحسإ يبأ نب ليمارسا وبأءيسبعلا ةفيلخ نب ليعامسإ

 ٠ 7/ ءاجر نب ليعاسسإ

 "4/1 ايركز نب ليعاسدإ

 ش نك

 00 85/١" ملاس يبأ نب ليعامسإ

 ا 488/١ عيمس نب ليعامسمإ

 م

دمحم بأ « يدسلا ةميرك يبأ نب نمحرلا دبع نب ليعامسإ
 يشرتلا 

 0 رمكر/ا

 سس

 ندي 06 ةعامس نب هللا دبع نب ليعامسإ

 - ريغصلا يبأ نب كلملا ديع نب ليعامسإ

مسقم نب ميهاربإ نب ةيلع نب ليعامسإ
صبلا رسشب مبأ  يدزألا 

 يرح

 1 : 0 ةكع ؛ 46 هول همس برا

 ماع ءدح# حك كنك تعلو مورو

 4/١ شايع نب ليعامسإ

 نايل

 0/1 راتخملا نب ليعامسإ

 ىال* < هام: ١/ ملسم نب ليعامسإ

 7/٠/١ يملا ليعامسإ

 ؟هه/١ دوسألا وبأ

 أ مع

 دايز يبأ نب جاجحلا - دوسألا

 ( يلؤدلا ) يليدلا ورمع نب ملاظ - دوسألا وبأ

 ةفيلخ نب فلخ - يعجشألا
 ل امطالك ل



 ٍيوكلا ن نمحرلا دبع وبأ.« نمحرلا ديبع نب هللا ديبع- يعجش ىعجشألا
 همكوة؟هر/١ يمقلا دعس نب قاحسإ نب ثعشأ
 هوه 1557/1 ينارمحلا ثعشأ

 ه هدأ نب ليحارش - ثعشألا وبأ

 < هكم م 4/1 قرفألا يفوكلا ر اهنلا' .يدنكلا راوس نب ثعشأ
 08 ماه «ا/الو ىا/ »ال < هالآ

 ممل نمل ( :ةحرأ؟

 ا يمابألا ديبز نب نمحرلا دبع نب ثعشأ

 ش بد١/4 كلملا دبع نب ثعشألا
  ىبوم يبأ نب ميهاربإ < يرعشألا
 1 سوأ نب ريمن يرش

 نسحلا نب نيسحلا ح رقش
 مرش

 ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ - يلهشألا
 عا مس 1 دبز نب غبصا

 صفح نب نيسح - ين اهبصألا
 هللا دبع نب نمحرلا دبع - يناهبصألا نبا

 هللا دبع نب ةبقع < مصألا
 برق نب كلملا دبع < يعمصألا
 ةليمج يبأ نب فوع - يبارعألا

 ينوكلا ديمح - جرعألا
 2 يفقثلا ةريغملا نب نامثع - ىثعألا

 قلط وبأ « ناسح نب ورمع ح ىمعألا

 نارهم نب ناميلس - شمعألا

 ل ا ؟الال ت



 نمحرلا دبع نب صفح - قنعألا

 صفح وبآ « نمجرلا دبع نب رطم - قنعألا

 ورمع نب دلاخ - روعألا
مح وب أ « نوميم - روعألا

 ةز

ملب نب نمحرلا دبع ب سيعألا وب
 ٠ . يماشلا ينالوخلا نا

 "15/5 كيلثس نب رغألا

نب ثعشأ - قرفألا
 راوس 

 0000 دهألؤ نب نمحرلا دبع - يقيرفالا

 20 0200000 قالجع نب ملاس - سطفالا
 0 ه؟8/" (مكحلا )ةيمآ وبأ

خملا يبأ نب ميركلا دبع - ةيمآ وبأ
 , 7 0: قرا

 ميركلا دبع - ةيمأ وبأ
 بتكملا

1 

 ديعس نب ديوس - يرابنألا

 ؟”#/١ كلام نب سنأ

 ميهاربإ وبأ - يراصنآلا

 ( ميهاربإ ) يبأ وبأ - يراصنألا

 . .لاحرلا وبآ « دمحم نب دلاخ' - يراصنألا

 لضفلا نب سابعلا < يراصنألا

رفعج نب ديمحلا دبع - يراصنألا
 

 ديبع نب ةبقع 5 يراصنألا

 دعس نيدمحم - يراصنألا

 هللا دبع نب دمحم - يراصنألا

 دمحم نب ىسوم - يراصنألا

 ديعس نإ ىيحي - يراصنألا

 هس 7ال8 ب



 ةشبك وبأ - يرامنألا

 ةشبك يبأ نبا < يرامنألا
 ةحلط وبأ « دايز نب ميعن - يرامنألا
 ا يرملا دلاخ نب سينآ

 امه ىبأ « ناقربزلا نب دمحم د يزاوهألا
 ديزي نب دواد - يدوألا

 : نيكسم نب رحلا ح يدوأالا

 وزمع وبأ« ورمع يبأ نب هرمع نإ نمحرلا دبع < يعازوالا
 .٠" /؟ عجمض نب سوأ
 55 يعبرلا ءازوجلا وبأ « هللا دبع نب سوأ
 يندملا سيوأ نب هللا دبع نب هللا دبع - سيوأ وب

 ٠+ /؟ يفنحلا ميرم وبأ « حيبص نب سأبإ
 . يرصبلا يئؤملا سايإإ نب , ةرق نب ةيواعم ح سايإ وبأ
 هللا دبع نب مكحلا - يليألا

 ديزي نب سنوي - يلبألا
 1 همه/١ لكان نب نميأ
 ٠ ني ينايتخسلا ةميمت يبأ نب بوبأ

 مله 6 16 44/3

 ش ٠١/1١ رباج نب بوبأ
 ١41/١ ةبتع نب بوبأ
 ه١/45 لكوتملا نب بوبأ
 ةريكأ ىبأ نب دمحم - بوبأ وبأ
 ٠١١/١ كردم نب بوب

 كلام نب ىيحي - بوبأ وبأ

 _ االك



 همم ان تما
 وف

 ساب كا 1 هر حلاص وبأ « (ناذاب ) ماذاب

 رجاهملا نب رضاح - يلهابلا

 م نإ نوعيم - رحب وبأ

 يشرقلا بهو نب بهو - يرتخبلا وبأ

 مامه وبأ ء عاجش نب ديلولا < ردب يبأ نبا
 ءىناه نب هللا دبع < ي”دبلا

 رشعم وبأ « ديزي نب فسوي - ءاربلا

 ثوراه نب نانس - يمجربلا

 نالجع نب نمحرلا دبع < يمجربلا
: 

 باب ع هاا ءالعلا وبآ « ناتس نب درب

0 

عشألا ىموم يبأ نب رماع - ةدرب وبأ
 ايلهلا ير

 00 ميرم يبأ نب ديرب
 - رع وبأ « رمع نب رانيد < رازيلا

 بلعث نب ماشه نب فئخ - رازبلا

 نمحرلا دبع نب ىيحي - ماطسي وبأ

 هالا ء ١/١ فافخلا راشب

 1١ه/١ برح نب رشب

 "١8/5 يرسلا نب رشب



 مه١/٠ يسيرملا ثايغ نب رشب
 ه.١/7 لضفملا نب رشب

 كم /عك
 م١1/1 ريمن نب رشب
 226 ليقع وبأ « يقرودلا ةبقع نب ريشب

 ما /؟
 م رجاهملا نب ريشب
 صفح وبأ « رافصلا دمحم نب دمحأ ح يرصبلا
 ةرم نب ليلخ ح- يرصبلا
 . ءامهدلا وبأ « سيمب نب ةفرق < يرصبلا
 بوبحم نب دمحم < يرصبلا
 ةفيذح وبأ « دوعسم نب ىسوم < يرصبلا
 يتمسلا ناسح نب دمحم - يدادغبلا
 نابزرملا نب ديعس - لاقينا

 عجم مس وسو ١١/ دئاص نب ديلولا نب ةيقب
 0م

 ليفطلا نب هللا دبع نب دايز < يئاكببا

 ما /؟ يميتلا دوسألا يبأ نب ركب وبأ

 ةالر/* دباعلا يفوكلا سينخ نب ركب
 ىمئلثس نب هللا دبع نب ىملس- ركب وبأ
 م؟9./؟ ةمثح يبأ نب ناميلس نب ركب وبأ
 58-55 يميتلا ةدوس يبأ نب ركب وبأ
 بكري ايو هيو اسفر ةبيش يبأ نب ركب وبآ
 نوع ريخص نب ركب وبأ
 مسء/١ قيدصلا نب ركب وبأ

 ب 5مث)5-



 هم ١/ يديبزلا كاحضلا نب ركب وبأ

 ىف ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ

شه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب بأ
 + 8,4/ يندم يشرقلا ما

 مكب

 م ديبع نب ليل يبأ نب نمحرلا دبع نب ر كب

 ينامصلا يديحلا عا ن ؛ مامه نب قازرلا دبع - ركب وبأ

 ديجملا دبع نب ريبكلا ديع- ركب وبأ

 "اللا يودعلا مهجلا يبأ نب هللا دبع نب ركب وبأ

 ٠ باحبحلا نب بيعش نب هللا دبع < ركب وبأ
 -. دوسألا يبأ نب دمحم نب هللا دبع - ركب وبأ

 :ليل يبأ نب نمحرلا دبع نب ركب - ديبع نب ركب

 | همم مورا يب. ماس نب ضايع نب كب هبأ

 هذه نفل ع ء/ك

 وا يجرزخلا يراضئألا مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأ

 دا جالا "ها ميرم يبأ نب ركب وبأأ

 . ؟ةكر/* (هللا دبع نبا ) يلشهنلا ركب وبأ

 هللا دبع وبأ - يركبلا

 "1/1 جشألا نب ريكب

 ١١9/١ رماع نب ريكب

 ااا 419/1١ قيتع نب ريكب

 . كلالب يبآ ني هللا دبع - لالب يبأ نبا
 نوراه نب رمع - يخلبلا

 ل 75م7



 ممس/١ رادنب

 7407/١ دوجنلا وبآ « ةلدهب
 كك

 يكملا جرعألا راسي نب هللا دبع - يهب
 تبناها

 .٠0 ليعامسإ نب ىموم - يكذوبتلا
 ميهاربإ نب ليعامسإ < ينامجرتلا
 ميهاربإ نب ديزي < يرتسنلا
 رافغ وبأ « نارهم نب بلاغ - رامتلا

 يراصنألا حضاو نب ىيحي - ةليمت وبأ

 - بة راخ د يدنا ٠ ينايتخسلا ناسيك - ةميمت وبأ

 ديعس نب ثراولا دبع ح يرونتلا
 ةدبرا < يميتلا

 - دوسألا يبأ نب ركب وبأ - يميتلا
 ةدوس يبأ نب ركب وبأ < يميتلا

 دوراج وبأ < يميتلا

 ناميلس نب رمتعم - يميتلا
 نايح نب ديعس نب ىيحب - يميتلا
 ثراحلا نب هللا دبع نب ىيحب - يميتلا
 هللا ديبع نب ىيحي - يميتلا

5-5 

 2 نر



 كك
 - اا

 همك مم هتك دكم ديس دكر ينانبلا ملسأ نب تباث

 06 يلامثلا ةزمح وبأ « ةيفص يبأ نب تباث

 مدلل يرافغلا نصغلا وبأ ء« سيق نب تياث

 سوأ نب دادش نب ىلعي ح تباث وبأ

 ساطسن نب ديبع نب نمحرلا دبع - يبلعثلا
 ديجملا دبع نب باهولا ديع - يفقثلا

 ديجملا دبع نب باهولا دبع نب نامثع - ىفقثلا

 | ةريغملا ني نامثع < ىفقشلا

 ةزمح وبأ « ةيفص يبأ نب تباث - يلامشلا

 بيبش نب راثد - يروشا

 ٠ .قورسم نب ديعس نب نايفس - يروثلا

 :اس جا ظ

 د6 ءاثعشلا وبأ « يدزألا ديز نب رياج

 71/5 يرج وبأ « ميلس نب رياج
 7 يبسارلا عزاولا وبأ « رمع نب رياج

 6 .يميتلا دوراجلا وبأ

 يفوكلا كلام وبأ « ماشه نب ورمع - ينبجلا

 ٍيفوكلا فوعلا ىبأ نب دواد < فاححلا وبأ

 أ *هه/“ ةفيحج وبأ

 مف ميك وبأ « حيلم نب حارجلا
 ١/1 يرزجلا فوطعلا وبأ « لاهنم نب حارجلا

 فطام

 اس 7858



 رواسملا يبأ نب ىلعألا دبع - رارجلا

 9:8 ١//2158 يناجرجلا ناميلس وبأ ؛ ناجرج وبآ
 حابصلا نب دمحم - يئارجرجلا

 4+1/* يميتلا بعرج
 نافخ نب ناطح - يمرجلا
 ديعس نب دمحم نب ديعس - يمرجلا
 يلصوملا ديزي نب مساقلا - يمرجلا

 ميلس نب رباج < يرج وبأ
 يومألا جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع < جيرج نبأ
 . 5854/١ .يبضلا ديمحلا دبع نب ريرج

 معو ؛ 61 : ة//؟

 : ه٠+/“ هللا دبع نب ريرج
 كلام نب ميزكلا دبع ح يرزجنا
 تباث نب يلع ح يرزجلا

 ' هللا ديبع نب لقعم < يرزجلا

 فيرط نب رصن - يزج وبأ
 ةلضن نب كلام نب فوع < يمشجلا

 ؟هد/ بهو يبأ نب ةريبه نب ةدعج

 -ة١/5 رفعج وبأ

 سحاب /؟

 دايز نب رفعج < رمحألا رفعج
 يرصملا ليبحرش وبأ « يدنكلا ةنسح نب ليبحرش نب ةعيبر نب رفعج

 ضو

 م ريبزلا و رم عج نب ر

 هم 785882



 .الالك ؛ 5156 :ههر/١ رمحألا دايز نب رفعج

 يندملا يمطخلا رمع نب ديزي نب ريمع < رفعج وبأ
 يزارلا ناهام نب ىسع - رفعج وبأ

 «سجر/< (ناسيك ) ءارفلا رفعج وبأ

 1 ىلع نب دمحم نب رفعج

 56 ةريغملا يبأ نب رفعج

 441/5 روصنملا رفعج وبأ
 ءىراقلا عاقعقلا نب ديزي - رفعج وبأ

 . ورمع.نب ةمعط -- يرفعجلا
 يفوكلا ملسم وبأ « ملسم نب ديعس نب هللا ديبع - يفعجلا

 . ةورف نب ناليج - دالتجلا وبأ

 يبلكلا ةيح يبأ نب ىيحي < بانج وبأ
 بدنج نب نيصح - يبنجلا
 411/1١ ماجحلا دينج

 .07/+ ذاعم وبأ « نمحرلا دبع نب مضهج
 186505/١" مهجلا وبأ

304 

 ريخص نب ركب وبأ - مهجلا يبأ نبا

 "0707/5 مهجلا يبأ نب مهجلا نب ناميلس - مهجلا وبأ

 مساقلا نب حيبص - مهجلا وبأ

 ملاس نب ملسم - ينهجلا
 روصنم وبأ « نوميم < ينهجلا

 حيبص نب راسي - ي
 مور" يدوجلا وبأ

 25 رسل



 ريمع نب ثراحلا - يدوجلا وبرأ

 ىمعبرلا هللا دبع نب سوأ - ءازوجلا وبأ
 1 ةمادق نب دمحم ح يرهوجنا

 ١67/1١ ديعس نب ربيوج
 يمرجلا ريعز نب فافخ نب ناطح - ةبريوجلا وبأ
 2 *00/+ دلجلا وبأ « ةورف نب ناليج

 هدحل/ ١ يدزألا ةريصح نب ثراحلا
 باب« ه١/18 يدوجلا وبأ « ريمع نب ثراحلا
 “هم ءمكم/ ١ يرصبلا ريمع وبآ « ريمع نب ثراحنأ

 ىثيللا دقاو وبأ « فوع نب ثراحأأ
 1 47/١ نامعنلا نب ثراحلا

 هللا دبع نب ىيحب ح- ثراحلا وبأ

 1/1 لاجرلا يبأ نب دمحم نب ةثراح

 رانيد نب ةملس مزاح وبأ
 ثراحلا نب فوع - مزاح وبأ

 ظ 1 بيبح نب ةرسيم - مزاح وبأ

 / 4"0/؟ يلهايلا ىسيع وبأ « رجاهملا نب رضاح

 ظ < 211/١ يلع نب نابح
 سقما /؟ ةربحلا وبأ

 هللا دبع نب ةحيش - ةربحلا وبأ

 ليقع وبأ « لالب نب مشاه 5 يشبحلا

 508-5 بيبح يبأ نب بيبح

 ىملسلا بيبح نب نانس - بيبح وبأ
 ل مالا



 ينيدملا يلهشألا ليعامسإ نب ميهاربإ - ةبيبح يبأ نبا
 < "ابو ها يفوكلا ةاطرأ وبأ + يمخنلا روث نب ةاطرأ نب جاجحاا

6" 

1 
 قفففل يرصبلا يسيقلا ناسح نب جاجحنا

 20 ةاهر/؟

 570/١ يطساولا يملسلا يعجشألا رانيد نب جاجحلا

5-000 

 5: دوسألا دايز يبأ نب جاجحلا

 متم ال71 يوكل يبراحلا مصاع نب جاجحلا

 ْ ١٠ و فاوصلا رمع يبآ نب

 5 1/7 ةماسأ وبأي اجلا

 ثق يناسغلا ثراحلا نب رجح

 ديعس وبأ « دواد نب دمحأ - دادحإأ

 . لصاو نب دحاولا دبع - دادحلا

 ةريغملا نب بانج نب دمحأ < ىثدحلا

 7١1/5 بيرك نب رثادلح
 نمحرلا دبع نب مضهج - ءاذحلا

 نارهم نب دلاخ - ءاذحلا

 ندب كايد ها يرافغلا ةحيرس وبأ « ديسأ نب ةنذح

 يرصبلا دوعسم نب ىسوم - ةفيذح وبأ
 اده/5 يدوألا نيكسم نب رحلا

 حلاص وبأ ءدواد نب رافغلا دبع - ىنارحنأ

 دقاو نيدمللا دبع - ىئارحلا

 هه خلقا



 يدزألا نيسحلا نب هللا دبع < زيرح وبأ
 “ديا « 5.8/١ نامشع نب زيرح

 م١0 ماع نب مازح
 ثراخلا نب نيحرلا دبع نب ةريغملا - يمازحلا
 م١/5 ءىناه وبأ « ريشب نب نزح

0 

 مسا « 1م//9 (ةمامأ يبأ بحاص ) رتوزح

 1 ممر/١ ينامركلا ميهاربإ نب ناسح
 "01/5 يودعلا راوسلا وبأ ؛« ثيرح نب ناسح
 همه دمه" نالجع نب ناسح

 راسي نب نسحلا < يرصبلا نسحلا
 ١18/١ راجزورلا تباث نب نسح

 ١ 84/١ ٠ يح نب نسح
 ه١/07 يولولللا يفوكلا دايز نب نسحلا

“7 

 10/1 ناربك وبأ « يدارملا ةبقع نب نسحنأ

 كدب ش

 191/5 ( يلع ) نسحلا وبأ

 ١١6/١ ةرامع نب نسحلا

 قدك

 ”؟ يقرلا حبلملا ونأ © رمع خي نسحلا

 ب

 ببر ١ يميقفلا وربع ني نسحلا

 ١59 وم ب 584



 418/١ يوقلا سنوي وبأ « يلجعلا دبزي نب نسحنا
 هكر

 هلو ءحعك 4 ككل هكه١ ءىدجه ؛ هده ١ يرصبلا راس نب نسحلا

 اله : هما“ 1 يك

 . ا/ت١/5 رقشألا نسحلا نب نيسحلا

 .9١هر/١ يناهبصألا صفح نب نيسح

 ناوكذ نب دلاخ -نيسحلا وبأ

 ١؟ه/١ دطايخلا نب نيسح

 781/5 دوسألا نب يلع نب نيسحلا

 ش يفت نصح وبأ

 ايبط وبأ « ينبجلا كلام نب يشحو نب ثراحلا نب بدنج نب نيصح

 :١ /؟ ٍفوكلا

 نيصح نب مصاع نب نامثع < نيصح وبأ
 ظه ش ةبقع نب شايع ح- يمرضحلا
 يي يمرجلا ةيريوجلا وبآ « ريهز نب فافخ نب ناكطح

 دعس نب رمع تح يرفحلا
 . رافصلا يرصبلا دمحم نب دمحأ - صفح وبأ

 045 ١//6728 زازبلا رمع وبأ « ناميلس نب صفح

 15/5 قنعألا نمحرلا دبع وبأ « نمحرلا دبع نب صفح

 ةكقاعلا يبأ نب نامثع صفح وبأ

 4/١ يندعلا صفح

 هما ء هاب يضوحلا ثراحلا نب رمع نب صف>

 41/1١". يرصملا رمع نب صمح

 رابألا نمحرلا دبع نب رمع ع صفح وبأ

 ب #9



 زيزعلا دبع نب رمع ت صفح وبأ
 مهمل ؛ ما ١/ ةيواعم نب قلط نب ثايغ نب صفح

 ش فقيو
 م8/؟ ينادمهلا يقشمدلا ديعم وبأ « ناليغ نب صفح

 00 قنعألا نمحرلا دبع نب رطم ح صفح وبآ
 7لو/١ يفاعنصلا رمع وبأ « يليقعلا ةرسيم نب صفح

/ 
 للا مكحأأ

 ها/١ نابأ نب مكحلا
 ١١ر1 يلمألا هللا دبع نب مكحلا

 امه كلملا دبع نب مكحلا

 مكحلا يبأ نب ريبكلا دبع < يرافغلا مكحلا يبأ نبا

 ا ريبج نب ميكح

 ١44/1١ حبألا دامح
 تالال /1 طايخلا دلاخ نب دامح

 يم /؟

 مكب ع هما هم نه و 1 ديز نب دامح

 مب 1 ةملس نب دامح

 ا

 8/1١" بيعش نب دامح
 ١؟١9841؟/١1 يبيصنلا ورمع نب دامح

 ةقدص نب لضفملا - دامح وبأ

 نيمشب نب ديمحلا دبع < ينامحنا
 نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع  ىنامحلأ

 5١و59



 ديمحلا دبع نب ىيحب - ينامحلا

 راس /؟ ين اهيصألا نب : نادمح

 راطعلا عيبرلا نب قاحسإ - ةزمح وبأ
 1 ىلامثلا ةيفص ىبأ نب تباث ح ةزمح وبأآ

 مم١/6 (قيرز ) ةزمح وبأ

 ديزي نب ةحلط - ةزمح وبأ

 موب راطعلا ةزمح وبآ

 يلمساولا باصقلا يدسألا ءاطع يبأ نب ؛ نارمع - ةزمح وبأ

 لوميم نب دمحم - ةزمح وبأ

 يارلا يلجبلا ميك نب ةدلا نب نورام - ةرح د

 دياولا نب ةيقب - يحل

 هيل ياللا فوعلا مي

 مس رازخلا عيبرلا نب ديمح

 د6

 مب /؟  طارخلا رخص وبأ ؛ دايز نب ديمح

 7/7/١ حيلف وبأ « عفان ني ديمح

 يدهم نب ىيحب نب ديعس ح يريمحنا

 7/١ ( ىلع ) هللا ديبع نب شنح

 6. يفيص نب عيبرلا نب هلظنح

 ديجمل | دبع نب ريبكل ا دبع - ىفنحلا

 هس 597



 دامح وبأ « ةقدص نب لضمملا - يفنحلا

 يفوكلا يميتلا تباث نب نامعنلا ح ةفينح وبأ
 يمعلا يراوحلا نب ديز - يراوحلا وبأ

 ثراحلا نب رمع نب صفح < يضوحلا
 ١و١/0 نايح وبأ

0/1 
 . يميتلا نايح نب. ديعس نب ىيحي - نايح وبأ
 1 +١4 /1 هللا دبع نب يبح

.« 

07 4 - 

 "ا/١/8 يميمتلا تلصلا نب ةجراخ

 ٠ ا -بعصم نب ةجراخ

 - ١/9/١ يرصبلا يسيمخلا قاحسا وبأ « نيسح نب مزاخ
 سوع/# 0 ش

 ظ بيبح نب ةرسيم - مزاخ وبأ
 مسج ء هما“ ١/ ثراحلا نب دلاخ

 | 1١" شادخ نب دلاخ

 هن ؟ طايخلا يرصبلا ةدلخ وبأ 3 يدعسلا يميمتلا رانيد نب دلاخ

 ةةه/ ١ يلينلا رانيد نب دلاخ

 - ه55 © ه1 ينيدملا نيسحلا وبأ « ناوكذ نب دلاخ

1 

 رمحألا نايح نب ناميلس - دلاخ وبأ

 هن يرسقلا هللا ديع نب دلاخ

 سه 59#”



 "1 يمجعلا دلاخ وبأ

 مل /؟

 َ 5/١ ورمع نب دلاخ

 نفل ينئادملا مساقلا نب دلاخ

 1/١ يراصنألا لاحرلا وبأ : دمحم نب دلاخ

 ه0 يكملا دلاخ

 1582516 + 115/1١ ءاذحلا نارهم نب دلاخ

 6/1 عفان نب دلاخ

0 

  يفوكلا يبلاولا زمره - دلاخ وبأ

 ١ يدسألا ديزي - دلاخ وبأ

 _ ينالادلا ةمالس يبأ نب نمحرلا دبع نب ديزي - - دلاخ وبأ

 دمحم وبأ ©« ىسوم نب داع - ةخنا

 . نامثع وبأ « يكملا يراقلا مّيثخ نب نامثع نب هللا دبع - ميثخ نبا

 روصنم نب ديعس - يناسارخلا
 ءاطع نب نامثع - يئاسارخلا

 ملسم يبأ نب ءاطع - يناسارخلا

 ميرم يبأ نب حون - يناسارخلا

 دايز نب ديمح - طارخلا

 ءابهصلا يبأ نب ةبقع < ميرخ وبأ

 عيبرلا نب ديمح - زازخلا
 روصنم نب ميكحلا دبع - يعازخلا

 74/١ نمحرلا دبع نب فيصخ
 رفعج وبأ « ريمع نب ديزي نب ريمع ح يمطخلا
 سنخألا نب هللا دبع - فافخلا

 هه 555



 يدعسلا يميمتلا رانيد نب دلاخ - ةدلخ وبأ
 مك دلك دهرا يعجشألا ةفيلخ نب فلخ
 دهم .يرصبلا عيبرلا وبأ « يودعلا نارهم نب فلخ

 6. /؟ ءىرقملا يدادغبلا رازبلا بلعث نب ماشه نب فلخ

 دايز وبأ « ايركز نب ليعامسإ - يناقلخلا

 ١//*. يرصبلا ةرم نب ليلخ
 قاحسا وبأ « نيسح نب مزاخ- يسيمخلا
 ليوطلا متاح نب دمحآ < طايخلا

 دلاخ نب دامح ح طايخلا

 حلاص نب هب دمحم ع طايخلا

 يئاسنلا برح نب ريهز < ةمثيخ وبأ

 سا مس

 نمحرلا دبع نب ديزي - ينالادلا
 6 يدوألا دواد

 ةيقير/ ناقريزلا نب دواد

 يعخنلا ورمع نب ناميلس - دواد وبأ
 1 م رابحلا دبع نب دواد

 يرفحلا دعس نب رمع - دواد وبأ

 اب: م يبضلا ورمع نب دواد

 اكو ا _ فاححلا وبأ « فوع يبأ نب دواد

 ه١1/1 رقشألا ناميلس وبأ « جرف نب دواد
 7 يئاطلا ريصن نب دواد

 مكك 6 ه55 2 هكهر/١ دنه يبأ نب دواد

 يمورلا حضاو م دواد وبأ

 هس 556 ب



 "م1 يدوألا ديزي نب دواد

 . 745/١ ناطقلا يروثلا بيبش نب راثد

 271/1 نصفلا وبأ « يعوبديلا تباث نب نيجد

 ا

 دمحم نب زيززعلا دبع ح يدرواردلا
 هللا دبع يبأ نب ماشه - يئاوتسدلا

 "ه١ لقيصلا قاحسا وبأ « مهرد

 زيزعلا دبع نب ديعس - يقشمدلا
 دلاخ نب ةقدص - ىقشمدلا

 نيمسلا هللا دبع نب ةقدص - يقشمدلا

 رهسم نب ىلعألا دبع < يقشمدلا

 ٠١/5" يلكعلا نارق نب مثهد

 يرصبلا سيهب نب ةفرق - ءامهدلا وبأ

 | ليقع وبآ « ةبقع نب ريشب - يقرودلا

 ورمع نب ملاظ - يليدلا

 1 ك5 ىبعألا ٍفوكلا رازبلا رمع وبأ « يدسألا رمع نب رانيد

 مسد

 ثراحلا وب « ةريغملا نب نمحرلا دبع نب دمحم < بئذ يبأ نبا

 ميسو ( 1/0 تايزلا نامسلا حلاص وبأ «ناوكذ

 لنآ 2 ؟ءةر/ا

 ب ااةه35-



 ةلضف نب ورمع دبع - نيديلا وذ

 ريهز وبأ « ضايع نب ءارغم نب نمحرلا دبع - يزارثا

 ش ديعس نب ةسبنع - يزارلا

 رفعج وبأ « ناهام نب ىسيع ع يزارلا
 ةريغملا نب نوراه ج يزارن:

 ورمع نب رياج - يبسارلأ
 23/١ يناربحلا دشار وبأ

 سل

 0 عقار ني عيف - مفاروبأ
 هللا دبع نب ديلولا نب هللا دبع - بهارأأ

 ملسأ - حابر وبأ
 1846 ١5٠/١ فورعم يبأ نب حابر

 هءو/١ ميهأربإ نب يعبر

 هللا دبع نب سوأ - ىعبرزأ

 م4*ء/١ بلعت نب عيب رثأ

 يودعلا نارهم نب فلخ - عيبرلا وبأ
 746 515/١ ميحص نب عيبرلا

 هو مب حيبص نب عيب رلأ

 قي ةلاضف نب عيبرلا

 7507/1١ عيزق نب عيبر

 9/1 ةدوس وبأ « نامعتلا نب عيبرلا

 اس 7557#



 يرصبلا ينادغلا ورمع وبأ « ءاجر نب هللا دبع < ءاجر نبا
 يفنحلا ثراحلا نب دقاو نب هللا دبع ح ءاجر وبأ

 مين نب نارمع - ءاجر وبأ

  يرزجلا هللا دبع نب زرحم - ءاجر وبأ
 يراصنألا دمحم نب دلاخ < لاحرلا وبأ

 يراصنألا ديبع نب ةبقع < لاحرلا وبآ
 "ا ةمحر وبآ

 رماع نب طيقل < نيزر وبأ

 يدسألا كلام نب دوعسم - نيزر وبآ
 6/١ دعس نب ديشر

 ماشه وبأ « ديزي نب دمحم - يعافرلا
 وم يحابرلا ةيلاعلا وبأ « نارهم نب عيفر
 هللا ديع نب سيق تح يشاقر أ

 ناب نب ديزي < يشاقرل
 حيلملا وبأ « رمع نب نسحلا - يقرلا
 ١  ناميلس نب رمعم - يفرلا
 راشب نب ميهاربا 5 يدامرلأ

 مشاه وبآ « رانيد نب ىيحي - ينامرلا

 ةرامع وبأ « ةرامع نب راوس - يلمرلا

 ةورف وبأ « نانس نب ديزي < يواهرنا
 يعمسلا ديسأ نب بازحأ - مهر وبآ
 يرافتلا نيصحلا نب موثلك - مهر وبأ
 قوزرم نب ليضف - يساورلا
 رهاز نب دابع < عاور وبأ

 ب 196



 ل مما ةدابع نب حور
 <مع « م /» ثايغ وبأ « يميمتلا مساقلا نب حور
 ا يماميلا رمغ نب دمحم نب هلل دبع - يمورلا نبا
 رطم نب هللا دبع - ةناحبر وبأ

 زق

 ةدئاز يبأ نب ابركز < ةدئاز يبأ نبا

 ه٠( امهر وكلا يفقثلا ةمادق نب ةدئاز

 هم 55٠/١ ناميلس نب رفاز

 بيرك نب ريدح - ةيرهازلا وبأ
 ؟ك 6 يفوكلا ءاقرزلا وبأ « هللا دبع نب ناقريزلا

 ْ تيل
 نمحرلا دبع وبأ « يماميلا ورمع نب .ميركلا دبع نب ثراحلا نب ديبز

 11٠/5 يقوكلا (هللا دبع وبأ )

 "| كلاحضلا نب ركب وبأ < يدييزلا
 ديلولا ني دمحم - يدييزلا

 يدسألا سردت نب ملسم نب دمحم ت : ريبزلا وبأ

 يندملا ةزمح نب ميهاربا - يريبزلا

 مفان نب هللا دبع - يرييزلا

 * دمحأ وبأ « هللا دبع نب دمحم - يرييزلا

 ةرسيم نب كللنا دبع - دارزلا

 وكلا هللا دبع نب ناقربزلا  ءاقرزلا وبأ

 تماصلا نب ديز - يقرزلا

 يدنكلا يفوكلا يدزألا ءىناه نب هللا دبع - ءارعزلا وبأ

 هس 596



 يفوكلا يمشج ح!١ كلام نب ورمع نب ورمع - ءارعزلا وبأ

 1 قاحسا نب , يركز

 1 يعداولا ةدئاز يبأ نب ايركز

 ١٠١/١ راسمسلا ايركز وبأ
 ”/٠407 ىيحب وبأ « هايس نب ايركز

 00 0 يدع نب ايركز

 ١145/١ روظنم نب ايركز
  يدادغبلا يبرحلا نامثع نب ىيحي - ايركز وبأ

 _ هللا دبع نب نمحرلا دبع - دانزلا يبأ نبا

 ناوكذ نب , هللا دبع - داتزلا وبأ

 حلاص نب ةفدص - عابنزلا وأ

 ' يكملا دلاخ نب ملسم - يجنزلا
 6 ليقع وبأ « ماشه نب هللا دبع نب دبعم نب ةرهز

 مج ف همح كالار/؟

 .باهش نب ملسم نب دمحم - يرهزلا
 4٠١941١82 41١٠١< !١ءال/؟ ةمشيخ وبأ « يئاسنلا برح نب ريهز

 يي 1

 يسودلا ضايع نب ءارغم نب نمحرلا دبع - ريهز وبأ
 -ىك//١ عزاولا وبآ « كلام نب ريهز

 هدغ

 منو ١/ دمحم نب ريهز

 ١/5 411/6 يفوكلا ةمثيخ وبأ + جيدح نب ةيواعم نب ريهز

 ايركز نب ليعامسا - دايز وبأ
 مدم/؟ ناحطلا دايز وبأ



 عفان نب نمحرلا دبع - دايز وبآ
 006 يئاكبلا ليفطلا نب هللا دبع نب دايز

 485/١ ٠ ضايف نب دايز
 دل نامثع وبنأ ء رفصملا دايز 2.

 0 ديز وبأ

 1/1 يندملا ةماسأ وبأ « يودعلا ملسأ نب د

 458/١ ةسينأ يبأ نب ديز
 ديز نب ريشب - دز ونبأ

 فلقد بابحلا نب ديز

 مكدو هه ملمك ع هدأ 2206 وكلا ةماسأ وبأ « ماجحلا دنز

 فايف

 نك يمعلا يرا راوحلا وبأ « يراوحلا نب دنز

 1 عيتر نب ابن

 مسخ يراصنألا يقرزلا شايع وبأ « تماصاا نب دب

 644/١ ةحلط نب ديز

 بطخأ نب ورمع - ديز وبأ
 ١/١ يىسعلا ديز

 راوس نب ثعشأ < يجاسلا

 *ماب « 5 يندملا رضنلا وبأ ؛ يميتلا ةيمأ يبأ ن ؛ ملاس

 مسا /؟

 +؟١/5 دعجلا يبأ نب ملاس

 كاي تلا

 3 نيا



 ش ه١٠ا/١ ةصفح يبأ نب ملاس

 يندملا ( هللا دبع وبأ ) رمع وبأ « باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ملاس
 ٠١١61١49 هيقفلا

 7/١/١ سطفألا نالجع نب ملاس

 ةه//١ حوف نب ملاس

 دايز نب ميهاربا - ناليس

 هللا دبع نب ورمع - يعيبسلا
 ةميمت يبأ نب بويأ - يناتيخسلا
 ةميرك يبأ نب نمحرلا دبع نب ليعامسا < يدسنأ
 , هللا دبع نب ناورم نب دمحم - يدسلا
 ملسم نب ةريغملا < جارسلا

 ديسأ نب ةفيذح ب ةحيرس وبأ
 مج ١/ فاكسألا دعس
 11/1 ميهاأربأ نب دعس

 اهك/؟ يقوكلا يئابيشلا ورمع وبأ « سايإ نب دعس

 مويعا كيعس نب دعس

 لاقبلا يسبعلا نابزرملا نب ديعس ب دعس وبأ
 552/؟ مشاه وبآ « يراجنتسلا دعس

 "91 6«”ها/“ طظرقلا ( نمحرلا دبع ) ذئاع نب دعس

 71/1١  ةزمح وبأ « ديبع نب دعس
 ذئاع نب دعس < ظرقلا دعس

 م41/* دونكلا وبآ « كلام نب دعس

 يبضلا ناميلس نب ديعس < هيودعس
 دلاخ نب نابأ < يدعسنلا



 دادحلا دواد نب دمحأ - ديعس وبأ

 ؟ك/١ بوبأ يبأ نب ديعس
 هاو 6195/١  ريشب نب ديعس

 0"4ه/9 ريبج نب ديعس
 نبا« يرصلا دم يأ« يسنجلا ماس نب دحم ب كلا نبيع

 دس مسر/» برم يبأ

 404/١  مثيخ نب ديعس

 مم١ 655/١ ينقادملا ايركز نب ديعس
 ميو 0 حادقلا يكملا ملاس نب ديعس

 ١5/١ .هيودعس « يبضلا ناميلس نب ديعس
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 سيور//؟ يقوكلا ينابيشلا يمجربلا نانس وبأ « نانس نب ديعس
 ٠٠١/١“ حلاص نب ديعس
 لي رماع ني ديعس

 9/١" رابجلا دبع نب ديعس

 يدهم نب نمحرلا دبع < ديعس وبأ
 مك ١/ يقشمدلا زيزعلا دبع نب ديعس

 540 «"ءال/ ةبورع يبأ نب ديعس

 / يئاطلا يرتخبلا وبأ « نارمع يبأ نب زوريف نب ديعس
 . يشاقرلا هللا دبع نب سيق - ديعس وبأ
 ١/5" ياللا سبنعلا وبأ « يميتلا ديبع نب ريثك نب ديعس
 يندملا يربقملا ناسيك - ديعس وبأ

 04/١" يمرجلا ديعس نب دمحم نب ديعس
 هم

 حاضولا يبأ نب ملسم نب دمحم - ديعس وبأ



 ١54 1 روعألا وكلا لاقملا دعس وبأ 3 يسيعلا نابزرملا نب كيعس

 تب

 دمحم وبأآ ؛ ىموزخملا ىشرقلا بهو يبأ نب نزح نب. بيسملا نب ديعس

 ١ 1 وجب عدسحب ( هك م هاب 0/1

 - هو( هم ه5 /؟

 4/١ يناسارخلا روصنم نب ديعس

 قوكلا يروثلا ينادسهلا رفسلا وبأ « ( دمحأ ) دمحي نب ديعس

 نا

 286/١ .يريمحاا نايس وبأ ؛ يدهم نب ىيحي نب ديعس

  ه55ر/١ ةملسم وبأ ؛ ديزي نب ديعس

 8ء/١ فسوب نب ديعس
 ْ روعألا ورمع نب دلاخ < يديعسلا

 يفوكلا يروثلا ينادمهلا ( دمحأ ) دمحي نب ديعس - رفسلا وبأ
 ظ >0 قورسم نب ديعس نب نايفس - يروثلا نايفس
 595/5 يرصبلا بيبح نب نايفس
 م5٠ 2564/١ نيسح نب نايفس

 م/“”/١ يرفصعلا دايز نب نايفس

 ( 505 4 هذك « هدال ؛ ةمدر/١ يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس

 | محم ( زالة 2 ل65 2 لإ ؟

 ل4 4 544 4 5ع 4 هء] 4 غل 4 4# 2 155  ةكر/؟

 يدهم نب ىيحب نب ديعس - نايفس وبأ
 يشرقلا عفان نب ةحلط ع نايفس وبأ

 <؟5//5 ءالعلا نب نايفس وبأ

 "19 4 هذال ؛ هوا ؛« هملا/١ ةنيبع نب نايفس

 اب عم م 58 ١ةهحر/؟
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 يرمعملا ديمح نب ديحم - نايتس وبأ

 يساؤرلا عيلم نب حارجلا نب عيكو - ناينس وبأ

 نوميم نب دمحم ح يركسلا

 ورمع نب ناوفص - يكسكسنا
 0/1 عفان نب نكسسأ

 1 يماشلا ةنيكسلا وبأ

 يكتم

 مالس نب ةيواعم ح مالس وبأ

 كابو 4514/١ نارهم نب ةمالس

 00/١ يولعلا سيق نب ملس
 مد

 "وا هدو. /؟ يل ىلذهلا ركب وبأ « ىملس نب هللا دبع نب ىملس“

 ه١ 4/١ مزاح وبأ « رانيد نب ةملس
 5/1 رمحألا حلاص نب ةملس

 هاه م ١6١/7 يندملا يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ

 مع

 8/١ شربألا لضفلا نب ةملس

 5٠١/١ نيصح نب ليهك نب ةملس

 سا

 "ا يثوكلا ةملس وبأ

 منقي /؟

 206 ةنوميم وبأ « نونجم نب ةملس

 ةديبع نب ريهظ نب مادك نب رعسم - ةملس وبأ

 الم لل 2 نع



 ١55/١ نادرو نب ةملس

 . نمحرلا دبع نب نيصحأ - يملسلا
 بيبح نب نانس - يملسلا

 يرصبلا ءافجعلا وبأ - يملسلا
 ليعامسإ يبأ نب دمحم - ىملسلا

 ريقن نب ببرض - ليلسلا وبأ
 ٠7١/١ باشخلا ميلس
 595/1١ نمحرلا دبع نب ميلس

 7”: //؟ ييحب وبأ « رماع نب ميلس

 ىكمب هللا ديبع وبأ « يكملا ميلس

 147/١ ريش نب ناميلس
 مالا < 551/١  لالب نب ناميلس

 ش يناجرجلا ناجرج وبأ - ناميلس وبأ

 00/6 ممجلا بأ «مهجلا يأ نب مهجلا نب نميلس
 ٠ ممل 1/1  رمحألا دلاخ وبأ « نايح نب ناميلس

 جرف نب دواد - ناميلس وبأ
 مسا يبراحملا ديز نب ناميلس

 7ك هنو ميحس نب ناميلس

 8/١ يعخنلا دواد وبأ « ورمع نب ناميلس
 ني ْ

 547/5 يرصبلا مثيهلا وبأ « ةدبع نب ورمع نب ناميلس
 "/ه/١ ريثك نب ناميلس

 فلل لوحألا ملسم يبأ نب ناميلس
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 يقوكلا دمحم وبأ 6 يلهاكلا يدسألا ( شمعألا ) نارهم نب ناميلس

 هيو ( محك مو تكا كك ها همس
 نبك اركب ب 14461 /"

 ١ه5 ا قوكلا ةريغملا وبأ 6 يرعكبلا يلهذلا برح نب كامس

 1 ىسوم نب كامسلا
 ناسح نب دمحم ح يتمسلا

 دلاخ نب فسوف يتمسنا

 05306 ةروذحم وبأ + يكملا يحمجلا يشرقلا ديَمشممر نب ةرمس
 حابصلا نب لضفلا < راسمسلا

 مهر وبأ ؛ ديسأ نب بازحأ - يعمسلا
 ىقشمدلا هللا دبع نب ةقدص - نيمسلا
 - نوميم نب يتاح نب دمحم- نيمسلا

 0000 محو/؟ ناتس وبأ
 6-5 يملسلا بيبح وبأ « بيبح نب نائس

 يفوكلا يئابيشلا يمجربلا نانس نب ديعس < نانس وبأ
 درا يمجربلا نوراه نب نائس

 7/1 يرارقلا دسألا وبآ « لهس

1/1 

 7١5/١ دمحم وبأ « يرازفلا لهس

 يرصبلا يكتعلا يدزألا دايز نب ريثك < لهس وبأ
 دك يشبحلا مش ثاه نب لهس

 لقيتك القيم //؟ حلاص يبأ نب ليهس

 ديز نب ديزي < يئاوسلا

 يودعلا ثيرح نب ناسح - راوسلا وبأ

 لالا ]ل



 هام يلمرلا ةرامع وبأ « يعبرلا ةرامع نب راو 7

 يفوكلا يدهنلا نارمع نب ورمع - ءادوا وبأ اوبأ

 نامعنلا نب عيبرلا < ةدوس وبأ

 هلق يرصبلا ةعزق وبأ « يلهابلا نايب نب ريجح نب ديوس

 ١١/1١ يرابنألا ديعس نب ديوس

 ١1/1 نيزعلا دبع نب ديوس
 1 يفعجلا ةلفغ نب ديوس

 هج" يقشمدلا يومألا رايب

 ممر يزنعلا متاح نب رايس

 ةرمع يبأ نب ركب وبأ « يراصتألا نييريس نب دمحم < نيريس نبا

 ىسوم نب لضفلا ع ين ثيسا

 دمحم نب ميهاربإ - يعفاشنا

 ةنيكسلا وبأ - ىماشلا

 بيبح نب سودقلا دبع < يماشلا

 هللا دبع نب زرحم < يماشنا

 ىسيع يبأ نب نوراه - يماشاا

 ١/”” راوس نب ةبابش

 سابعلا نب رابجلا دبع < يمايشلا
 ةمربش نيب هللا دبع < ةمريش نبا

 1/0 سرشأ نب عاجش

 0 يونبلا لضفلا وبأ  سالفلا دلخم نب عاجسش

 فيم يناعنصلا ثعشألا وبأ « هدآ نب ليحارش

 هرب ء دا ر/١ ةاطرأ نب حيرش
 سه 704 1



 يرصملا هللا دبع نب حيرش نب نمحرلا دبع < حيرش وبأ
 مث موس مح ا كيرش يبأ نب هللا دبع نب كيرش

 0 مس اا
 عهد ؛ 585 م د6 يرصبلا ماطسب وبأ « يدزألا جاجحلا نب ةبعش

 هج ع مهاب 2 كاب١٠ 2 5ك 2( دكا 4 55525١4 4 ك5

 همس وح( عقب 4 يحك و كالال « لالا لكك « لكعر/ك
 0 الا نا ما

  يوكلا ورمع وبأ « يريمحلا دبع نب ليحارشنب رماع - يبعشلا

 يدزألا ديز نب رباج - ءاثعشلا وبأ
 ٠ مه ١/  برح نب بيعش
 بم اى مهول , هذآ «ةهدع/ يصمحلا رش وبأ « ةزمح يبأ نب بيعش

 فقلك
 هللا دبع نب دمحم ت يثيعشأ"'

 دعجر##ا لئاو وبأ ءيدسألا ةملس نب قيقش
 526 (ديمح) دمحأ ن نب 00

 باهش نب ملسم نب دمحم ع يرهزلا باهش نبأ
 همم تلا بشوح نب رهش

 هدك فهو, هكر يعيمتلا نمحرلا دبع نب ينابيش

 سابإ نب دعس - ينابيشلا

 لصاو نب دحاولا ديع ح ين ابيشنأ

 ورمع وبأ « نمحرلا دبع نب ةرتنع نب نوراه - ينابيشلا
 سد /؟ ةربحلا وبأ « هللا دبع نب ةحيش

 - صا

 مو ١/. حااص وبأ



 (ناذاب ) ماذاب - حلاص وبأ

 ة؟/١ يرملا ريشب نب حااص
 1 نايح نب حلاص
 ناوكذ - حأاص وبأ

 نسور يلهاكلا رماع وبأ : حئاص

 ْ مقلط

 ينارحلا دواد نب رافت دبع - حئاص وبأ

 هيوليق ح حبااص وبأآ

 م54 54+ ؛ ةاحر/ا ناسيك نب حئاص

 حلاص يبأ نب حلاص نب ىنثملا - حلاص وبأ
 يرصبلا كازيم - حاص وبأ

 - حلاص وبأ
 يراصنألا ريثك يبأ نب ىسوم - حايصلا وبأ

 ١ مهجلا وبأ « مساقلا نإ حيبص

 قفل

 طارخلا دايز نب ديمح ب رخص وبأ
 . يليألا ةيمس يبأ نب ديزي ح رخص وبأ
 1 عابتزلا وبأ « حلاص نب ةفدص

 هد يقشمدلا دلاخ نب ةقدص

 يسب

 ه*/١1  ىقشمدلا نيمسلا هللا دبع نب ةقدص

 ورمع نب ركب < قيدصلا وبأ
 صفح وبأ « يرصبلا دمحم نب دمحأ - رافصنأ

 5/1 يكسكسلا ورمع نب ناوفص

 "1 ءابهصلا وبأ « يودعلا ميشأ نب ةلص
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 ء مس ء :82/9 ( يحبانصلا ) يلجعلا يسمحألا رسعألا نب حياتص خلاص نب مالسلا دبع  تلصلا وبأ
 عمك :8خ6 |
 يدارملا لاسع نب لسع نب ةليسع نب نمحرلا دبع - يحبانصلا
 هدأ نب ليحارش - يناعنصأأ
 عيشأ نب ةلص - ءابهصلا وبأ
 رمع يبأ نب جاجحلا ع فاوصلا
 قاحسإ وبأ + مهرد م اطقم 3

 ضد 0
 ورمع نب دواد ا يب م أ

 1١55/5 يرصيلا يريرجلا "يي ليلسلا ا ؛ ريقن نب بررض 556 يناسارخلا مس الا وبأ « يلالهلا مح انزم نب كاحضلا
 مزاخ نب دمحم - ريرضنا
 مسوس ١/ ليعامسإ نب مامض

 تبت طا

 ميلس نب ىيحي - يمئاطلا
 ريصن نب دواد - يئاطلا

 7 سوأ نب سرضم نب ةورع - يئاطلا
 نايح نب ىيحب تع ىئاطلا

 بساع نب رابجلا دبع - بلاط وبأ

 ناسيك نب سواط نب هللا دبع - سواط نبأ
 ,« ؛2/؟ يدنجلا يريمحلا نمحرلا دبع وبأ ؛ يناميلا ناسيك نب سواط

 مبمورب0 1١656

 ملسم نب ىموم - ناحطلا
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 515 سلس يرش" هرمع نإ ممل

 يثيللا ورمع نب هللا دبع نب ةلثاو نب رماع < ليفطلا وب

وبأ « يبيتلا ينشرقلا ورمع نب نامثع نب هللا ديبع نب ةحلام
 يندملا دمحم 

 0 000 /؟

 هع ورمع نب ةحلم

 " دبش عبأ ) دصم وبأ غ يادنهلا بنك نب ورع نب افرعم نب ةحلط

 11١0/5 (يوك

 الالذ. + هدي هه يلساولا نايفس وبأ « يشرقلا عفان نب ةحلل

 نت ف حلل

 . ”يرامنألا دايز نب ميعن - ةحلط وبأ

 6 ىيحد نب ةحلاط

 ا ةزمح وبأ « ديزي نب ةحلط

 . ىمعألا ناسح ني-ورمع ت قلط وبأ
 يفوكلا هلل دبع وبأ  ةيمآ يبأ نب ديبع نب احم - يسفاخلا

 | يوقلا يلجعلا ديزي نب نسح < فاوطلا

 . .طايخلا متاح نب دمحأ - ليوطلا

 مدح" ةبيط وبأ

 تاظا

 55 بالهم لا وبأ « قراس نب ملا

ا ( يلؤدلا ) يليدلا دوسألا وبأ « ورمع نب ملاظ
 

 ينبجلا يشحو نب ثراحلا نب بدنج نب نيصح - نايبظ وبأ

 ه١ يعالكلا ةيبظ وبأ

 يلمسقلا لاله - لالظ وبأ
 ل #١"



 هللا دبع وبأ « نوميم - دباعلا

 81/1 هللا ديبع نب مس 5

 /اال /؟ مصاع نب يلع نب مص

 هللا ديبع نب يلع ب مصاع وبأ
 4/1 يمدقملا يلع نب رمع نب مصاع

 د6

 60+// ١ باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ديز نب دمحم نب مصاع
 كد دوجتلا يبأ نب مصأع

 يحابرلا نارهم نب عيفر < ةيلاعلا وبأ
 | ا يلذهلا حيلملا وبأ « ةماسأ نب رمأع

 -مرء/س هيقفلا يرعشألا ىموم يبأ نب ةدرب وبأ « رماع
 ا يفوكلا ورمع وبأ « يريمحلا يبعشلا دبع نب ليحارش نب رماع

 دكا 5

 | 15/١ حئلاص نب رماع
 يلهاكلا حلاص - رماع وبأ

 مال ا يثبللا ليفطلا وبأ + ورمع نب هللا دبع نب ةلثاو نب رماع

 ىف دابع وبأ

 نو /؟ عاور وبأ « رهاز نب دابع

 "1 رييزلا نب هللا دبع نب دايع

 571/1١ ماوعلا نب دابع

 ديف

 ١/+" ينيطسلفلا يلهرلا ريثك نب دابع
11 

 ميا” ا



 7145/5 روصنم نب دابع

 هاا "1 يرابنألا دمحم وبأ « يلتخلا ىسوم نب دابع

 كفل

 ه١1/١١ نيسحلا نب سايع

 554/1١ حيررذ نب سايعنا

 455/5 بلطملا دبع نب سايعلا
 7/١ يفقاولا يراصنألا لضفلا نب سايعلا

 مهر ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع

 «54 2/١ يرهزلا رارجلا دوعسم وبأ « رواسملا يبأ نب لععألا درع

 دظنفكب

 كلي تكي رهسم وبأ « يقشمدلا رهسم نب ىلعألا دبع

 مودا يناسارخلا مصاع نب رابجلا دبع

 هزي /؟

 ن6 يمايشلا سابعلا نب رابجلا دبع

 امر يعازخلا روصنم نب ميكحلا دبع

 مور ىيحي وبأ « ينامحلا نيمشب نب ديمحلا دبع

 5 1/0 يراصنألا رفعج نب ديمحلا دبع

 ه١/8 ناميلس نب ديمحلا دبع

 47/5 ينامحلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع

 “7*ءه/5 ةرامع وبأ « ديزي نب ريخ دبع

 م١/14 يرصبلا بعك وبآ « يدزألا ديبع نب هبر دبع
 نك دعس دهم ىسشم

 ؛4/؟ يملسألا ةّنس نب ورمع نب ةلمرح نب نمحرلا دبع

 قنعألا نمحرلا دبع نب صفح - نمحرلا دبع وبأ
 اة يثوكلا يدسألا دامح يبأ نب نمحرلا دبع

 ب 5١58# ب



 2.2/1 فوع نب نمحرلا ذبع نب ديمح نب نمحرلا دبع
 ملفك ذلاخ نب نمحرلا دبع

 ١4/١ يقبرفالا دايز نب نمحرلا دبع
 نءم تحلرلا بهو نب ديعس نب نمحرلا دبع

 هعهر*؟ يماشلا ينالوخلا سب علا وبأ « ناملس نب نمحرلا دبع

 ه>/؟ يرصملا حيرش وبأ « هللا دبع نب حيرش نب نسحرلا دبع
 موك يدزألا حلاص نب نمحرلا دبع

 د6 ْ

 م*١/4 ةريره وبأ « رخص نب نمحرلا دبع
 3دفلو

 14 ين اهبصألا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 ام دانزلا يبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع
 5ك 'رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع
 دب يبلعثلا روفعي وبأ « ساطتسن نب ديبع نب نمحرلا دبع

 دما حبب /1 يمجربلا نالجع نب نمحرلا دبع
 هللا دبع وبأ  يدارملا لاسع نب لسع نب ةليسع نب نمحرا دبع

 18456 485 2« 5*/*18 يحبانصلا

 مل0+١/105 يعازوألا ورمع وبأ « ورمع يبأ نب ورمع نب نمحرلا دبغ

 عالم م
 ها ليل يبأ نب نمحرلا دبع

 ه</١ لوعم نب كلام نب نمحرلا ديع
 مسي ١/ يفوكلا ريهز وبأ « يسودلا ضايع نب ءارغم نب نمحرلا دبع

 نإ و يدها نامثع وبأ « رمع نب لم نب نمحرلا دبع

 د 56 -



 ما هد ةءهر/ا ديعس وبأ « يدهم نب نمحرلا دبع

 ا

 فه تخرد « عفان نب نمحرلا ديع

 ةهوحر/»ع

 45/1 ميعن وبأ « ءىناه نب نمحرلا دبع

5/1 يناعصلا رك بأ يدل عن , مام نب قازرلا دبع
 

 ت16 ش 1

 ا يئالملا ملس نب برح نب مالسلا دبع

 "في ْ

 ق6 يورهلا تلصلا وبأ « حلاص نب مالسلا دبع

 ربنعلا يميمتلا ناوكذ نب ديعس نب ثراولا دبع نب دمصلا دبع

 . ال١/456855 لهس وبأ

 لم اهم عج مس

 ىمهعهر/ل .نابأ نب. زيزعلا دس

 يلذهلا ناميلس يبأ نب زيزعلا دبع
 يتم هكر يدلل دودوم وبأ «

 ماو |

 0/١" زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع

 0 هر يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع

 لي كاورم نب زيزعلا دبع

 ؟هء/1 ماسم نب زيزعلا ديع

 06-5 نيلامشلا وذ « نيديلا وذ « ةلضت نب ورمع دبع

 فلن

 6 ينارحلا حلاص وبأ « دواد نب رافغلا دبع

 مه ١/ يماشلا بيبح نب سودقلا دبع
 باك



 ا مكحلا يبأ نب ريبكلا دبع

 مهر يفنحلا ركب وبأ « ديجملا دبع نب ريبكلا دبع

 استند. 1 0 ش

 ,«ظ]// ١ يرزجلا كلام نب ميركلا دبع

 وي و / ةسمآ وبأ « قراخملا يبأ نب ميركلا ديع

 6/1 ةيمأ وبأ « بتكملا ميركلا دبع

  سيردإ نب ديزي نب سيردإ - هللا دبع وبأ
 يوكلا دمحم وبأ « يرفاعزلا يدوألا ديزي نب سيردإ نب هللا دبع

 0 ه1

 ك5 ةكه 45114 ش4 ال 1 4 ل

 هسا :مخ/بع ١/ رشب نب هللا دبح
 اةذحر/ا يركبلا هللا دبع وبأ

 محي /؟

 ٠ ؟:١5/1 لالب يبأ نب هللا دبع
 451/1١ دمحم وبأ « يهبلا هللا دبع

 ا ش

 5/١" يمرخملا رفعج نب هللا دبع

 7١٠6/3١ يرصبلا ديلولا وبأ « يراصنألا ثراحلا نب هللا دبع

 فقم

 5510/1١ 2 4515 7٠4 ينارجنلا يديبزلا ثراحلا نب هللا دبح

 م٠ ٍيفوكلا ثراحلا نب هللا دبع

 0/١" يمشاهلا نسحلا نيب هللا دبع

 1 زيرح ونبأ« يدزألا نيبسحلا نب هللا ديع

 3/1 يسبيعلا دلاخ نب هللا ديع

 2 سا



 هن/١ نيكد نب هللا دبع

 ا دانزلا وب ناوكذ نب هل دبع

0 

 18*/* ديزي نب بئاسلا نب هللا دبع

 ملا/ه//١ ةمربش نب هللا دبع

 هج مج ركب وبأ « باحبحلا نب بيعش نب هللا دبع

 0/1 يحبانصلا هللا دبع

 455/١ ناسيك نب سواط نب هللا دبع
 . اتا

 ةةار/١ ٍفوكلا رصن وبأ « يبضلا نمحرلا دبع نب هللا دبع
 ضر

 88-59 سودقلا دبع نب هللا دبع

 ف يندملا سيوأ وبأ « سيوأ نب هللا دبع نب هللا دبع

 ١//591 .ريمع نب ديبع نب هللا دبع
 475/7" نامثع وبأ « يكملا يراقلا ميثخ نب نامثع نب هللا دبع

 ه8 + 774/؟ يٍفوكلا ليقع وبأ « ليقع نب هللا دبع

 582 ميكع نب هللا دبع

 1/0 باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 هوم 1 /؟ ا

 سف رمعم وبأ ؛ جاجحلا يبأ نب ورمع نب هللا دبع

 6156 590/6« 55952 ١1ه: /* صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 هه يرصبلا نوع نب هللا دبع

156 > 455 2 

 ب ١68"



 3م 6 يضاقلا هيقفلا ةعيهل نب هللا دبع

 هر
 ناسح نب كرابملا - هللا دبع وبأ
 يزو هرملا نمحرلا دبع وبأ «يميمتلا يلظنحلا حض داو نب كرابملا نب هللا دبع
0 

 يل
 5 ركب وبأ « دوسألا يبأ نب دمحم نب هللا دبع
 22020 ه44218//١ ليقع نب دمحم نب هللا دبع
 رسوب ع 1م /؟ يمورلا نبا « يماميلا رمع نب دمحم نب هللا دبع
 عمن / يورفلا ةمقلع وبأأ « ةورف يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 د15 ءهوز ه"ءء/؟
 455/5 دوعسم نب هللا دبع
 445/١ يبنعقلا ةملسم نب هللا دبع

14 
 كار“ يرصبلا ةناحير وبأ ؛ رطم نب هللا دبع

 قديح

 ١١/١ لمولا نب هللا دبع

 1/1 ليل وبأ ؛ ةرسيم نب هللا دبع

 دباعلا نوميم - هللا دبع وبأ
 بابو. « 907٠/١ يريبزلا عفان نب هللا دبع

 م.

 مجاب ١/ يمت نب هللا دبع
 دك يدنكلا يفوكلا يدزألا ءيناه نب هللا دمع

 بده/* يزنعلا ةريغملا وبأ « ليذهلا يبأ نب هللا دبع

 ب "9١ه



 يناسارخلا يورهلا ءاجر وبأ « يفنحلا ثراحلا نب دقاو نب هللا ديع

 ١ سنن

 ااا ينارحلا ةداتق وبأ“ دقاو نب هيأ ديع

 405/١ بهارلا ينزملا لقعم نب هللا دبع نب ديلولا نب هللا دبع
 41/١ يرصملا بهو نيب هللا دبع

 95/1 ديزي نب هللا دبع

 587/5 يمبلا يكملا جرعألا راسب نب هللا دبع

 نيف يراصنألا ميهاربإ نب بلاط نب لاعتملا دبع

 كن

 54/١ زيززعلا دبع نب ديجملا دبع
 21/1 ريشب يبأ نب كلملا دبع

 7091/5 .ينوجلا نارمع وبأ « بيبح نب كلملا دبع
 ١/” يعخنلا كلام وب « نيسحلا نب كللا دبع

 قلي

 41١/١ يعمسملا حابصلا نب كلملا دبع

 554 2554/١ يومألا جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع
27 

 "55+ < ه8 /1 ريمع نب كلملا دبع

 540/1 يشرقلا ةمادق نب كلملا دبع

 7١8/١ يعمصألا بيرق نب كلملا دبع
 ١1 كل

 مكا/ل « :ةة/١ نعم نب كلملا دبع

 ؛ه8/؟ دارزلا يفوكلا رماعلا ديز وبأ « يلالهلا ةرسيم نب كلملا دبع

 45/١" نادعم نب ديلولا نب كلملا دبع

 هد "50



 <44 6154/١ سيردإ نب معنملا دبع
 م

 ه+8//١ نميأ نب دحاولا دبع
 مسأ» ١/ ديز نب دحاولا دبع

 ةهوؤكرك
 ترس :يرصبلا دادحلا ةديبع وبأ « ينابيشلا لصاو نب دحاولا دبع

 .ه.+/١ ديعس نب ثراولا ديع
 ملء ل

 مه١/4 يفقثلا ديجملا دبع نب باهولا دبع
 نوراه وبأ « نيوج نب ةرامع ح يدبعأا
 تياث نب دمحم ح ىدبعأا
 روفعي وبأ « نادقو ح ىدبعلا
 دلاخ نب هللا دبع < ىسبعلا
 81/١ يسفانطلا ةيمأ نب ديبع
 ١//7 فافخلا سنخألا نب هللا ديبع
 سوك ١/ يقل نب دابإ نب هللا ديبع

 0407/6 يفوكلا ملسم وبأ « يفعجلا ملسم نب ديعس نب هللا ديبع
 يكملا ميلس - هللا ديبع وبأ
 هان دوعسم نب ةيتع نب هللا دبع نب هللا ديبخ
 هه+/١ يفوكلا نمحرلا دبع وبأ «يعجشألا نمحرلا ديبع نب هللا ديبع

 بابه ؛

 / 051 4 ١//508 صفح نب رمع نب هللا ديبع
 همم 1562

 1 رازيعلا نب هللا ديبع

 51١ م 3 فر



 . "#8/* يرصبلا ذاعم نب ذاعم نب هللا ديبع

 مدع يسوم نب هلا ديبع

 4/1 ةطئار يبأ نب

 يرصبلا دادحلا ينابيشلا لصاو نب دحاولا دبع ةديع يأ

 6 يدارملا يناملسلا ملسم وبأ ؛ ورمع نب ةديبع

 يريمنلا ةربس نب ةيواعم < نيديبعلا وبأ

 يفوكلا يدوعسملا سيمعلا وبآ ءدوعسم نإ ةسبنع نب هللا درع ب

 م
 كلام نب ىيحي ب يكتتعلا

 9/١ يلع نب ماثع

 7ةر/١ يرثبلا نامثع

 نكح ؛ دمع بور داور يبأ نب نامثع

 رفصملا دايز - نامثع وبأ

 3 نيصح وب « نيصح نب مصاع نب نامثع

 ١//* صاقلا صفح وبأ ؛ ةكتاعلا يبأ نب نامثع

 | | يٍنيداهنلا رمع نب لم نب نمحرلا دبع < نامثع وبأ

 53/١ يفقثلا ديجملا دبع نب باهولا دبع نب نامثع
 ١/١ يناسارخلا ءاطع نب نامثع

 ه:>/” يفوكلا ناظقيلا وبأ « يلجبلا ريمع نب نامثع

 « :5ءر/؟ ىثشعألا « يفوكلا ةريغملا وبأ « يفقثلا ةريغملا نب نامثع

 م. 6 اق

 5/٠ (مره نب بيسن « بيسن نب مره) يرصبلا يملسلا ءافجعلا وبأ

 نالجع نب دمحم - نالجع نبا

 يوقلا يلجعلا ديزي نب نسح - يلجعلا

 2 ير



 دلاخ وبأ - ىمجعلأ

 ىندعلا صفح - يندعلأ
 ثيرح نب ناسح ب يودعلا
 نارهم نب فلخ - يودعلا
 0. متاح نب يدع

 ٠١/١ لضفلا نب يدع
 6 ةرامع يبأ نب يدع

 . 5078/5 .يملسلا ةيراس نب ضابرع
 يركشيلا نارهم - ةبورع وبأ

 نيدو وكلا ين رادمهلا ةورف وبأ « ثراحلا نب ؛ ةورع
 هاو ء”//١ ريسزلا نب ةورع

 “0 /؟

 7. ١/ يئئاطلا مال نب ةثراح نب سوأ نب سرضم نب ةورع
 دشار نب رمعم - ةورع وبأ

 مسج /؟. يفوكلا ينهدلا رامع وبأ « ديمح نب بيرع
 ناسغ وبأ 6 ىثيللا دواد نب فرطم نب دمحم - ينالقسعلا

 ْ دايز نب نايس < يرغصعلا
 دى يملا دمحم وبأ ؛ حابر يبأ نب ءاطع

 هءوب 1 2
 "هاب 50م5 « "66 4 /؟ يفوكلا بئاسلا نب ءاطع

 را يشاجنلا وبأ « بيهص نب ءاطع

 06 نالجع نب ءاطع

 ١/ 0٠+ يناسارخلا ملسم يببأ نب ءاطع
 هوى 2508/١ انيم نب ءاسطع

 ا 2 ور



 ديزي نب نابأ < راطعلا

 ردح وبأ « عيرلا نب ١ قاحسإ - راطعأ)

 يفوكلا مثيهلا وبأ ؛ رامع - راطعلا

 ملا وبأ « ىيحب - راطملا

 ميت نب نارمع ع يدراطعلا

 لاهنم نب حارجلا - فوطعلا وبأ

 ه1 رافصلا ملسم نب نافع

 ال4٠5 الءذ 2 ةةالع :ة5 4 51 عال ١١ هر

 "ا ةصفح يبأ نب ةيقع

 ؛:هدح/١ ميرخ وبأ“ ءابهصلا بأ نب ةبقع

 كي

 ١١7/١ مصألا هللا دبع نب ةبفع

 هاءر٠ لاحرلا وبأ ؛ يراصتألا ديبع نب ةبقع
 ملا ء سوكر

 يقرودلا ةبقع نب نيشب - ليقع وبآ

 ماشه نب هللا دبع نب دبعم نب ةرهز - ليقع وبأ

 يقوكلا ليقع نب هللا دبع < ليقع وبأ
 ها يضاقلا ليفع

 يشبحلا لالب نب مشاه < ليقع وبأ

 يندملا يرمعلا لكوتملا نب ىيحي - ليقع وبأ

 رماع نب طيقل - ىليقعلا

 ١74/١ ميهاربإ نب ةمركع

 ميكع نب هللا دبع ح ميكع نبا

 تائس نب درب دج ءالعلا وبأ

 < سرب



 يورفلا ةورف يبأ نب دمحم نب هللا دبع < ةمقلع وبآ

 71/1١ سيق نب ةمقلع

 سيق نب ملس < يولعلا
 بعد/؟ يزورملا قاحسإ نب يلع
 ممر ١/ يرزجلا تباث نب يلع
 3 6-5 يدادغبلا نسحلا وبأ © يرهوجلا ديبع نب دعجلا نب يلع

 هزه

 000 يك دل

 : اة نسحلا وبأ « يلع

 ىلع 0/١ قيفش نب نسحلا نب يلع

 انو

 3/١ ينيادملا صفح نب يلع
 منور /؟ يرعبلا يجاسلا يج -انلا لكوتلا وبأ « (داود ) دواد نب يلع

 هه« نايبظ نب يلع

 5/١ يطساولا مصاع نب يلع
 مول هى رسوب عمل ن1

 00 هءع/ا مصاع وبأ « هللا ديبع نب يلع
 1/1 يبهللا يلع يبأ نب يلع

 <86 519/١ شايع نب يلع

 س64 65071/١ بارغ نب يلح

 مسج 1١١/١ ةمادق نب ىلع

 هدب 4 061 0 50/١١ يرصبلا كرابملا نب يلع

 ل

5956 



 فل ينيردملا نب يلع

 س6 رهسم نب يلع

 مك*//١ مشاه نب يلع
 عيهاربإ نب ةيلع نب ليعامسإ - ةيلع نبا

 يم نإ بيرعد- رامع وبأ

 ك0 ينارفعزلا مش اه وب * ةرامع نب رامع

 4 م هاه وبأ « رامع

 223/١ راطعلا ء بصقلا بحاص شيهلا وبأ « رامع

 "سالم

 ؟ةم/؟ يفوكلا يدارملا مثيهلا وبأ ؛ رامع

 الكم 596 م 21/ يرصبلا يديعلا نوراه وبأ « نيوج نب ةرامع

 قل

 يلمرلا ةرامغ نب راوس < ةرامع وبأ

 ديزي نب ريخ دبع - ةرامع وبآ

 00 ةة*/١ رمعوبأ

 7١/١ ناواج نب (ورمع ) رمع

 زازبلا ناميلس نب صفح رمع وبأ
 ينوكلا يدسألا رمع نب رانيد  رمع وبأ

 4/١" يماميلا ديشار نب رمع

 "لك كركر ةدئاز يبأ نب رمع

 56 6 5 © /١ يرفحلا دواد وبأ « دعس نب رمع

 006 ميلس نب رمع

 سل ”7لك-



 ؟58//١ رابألا صفح وبأ ؛ نمحرلا دبع نب رمع
 ه6 5/7 ش

 هدو مل لعل هوك كلك زيزعلا دبع نب رمع
 . ,”2]ك لا نصغلا يبأ تنب رمع مأ

 ١/١ فورعم نب رمع
 1/1 ىسوم نب رمع

 مسد/١ يخلبلا نوراه نب رمع
 نب ية . نابأ نب نارمع

 0  يدزاطعلا ءاجر وبأ « ميت نب نارمع

 407ه//١ طيشن نب ةدئاز نب نارمع
 ١7١/1١ ةديبع نب دبز نب نارمع
 بييبح نب كلملا دبع .- نارمع وبأ

 » 06-2 1 يطساولا باصقلا ةزمح وبأ 2 يدسألا ءاطع يبأ .نب نارمع

 همك

 ميسور /

 1١14/١ «١86 .ةنييع نب نارمع
 1 ١61/١ ناطقلا نارمع
 0/1 لضفلا يبأ نب نارمع

 4.7/9 ملسم نب نارمع
 يدراطعلا ءاجر وبأ + ( هللا دبع نبا )ل ( ميت نبا ) < ناحلم نب نارمع

 يرصبلا

 يناكرولا مش هاه نب داهز نب رفعج نب دمحم ح نارمع وبأ

 را رغصألا ديز وبأ « بطخأ نب ورمع

 يرصملا ةيمأ وبأ « يراصنألا هللا دبع نب بوقعي. نب ثراحلا نبا ورمع
 ته

 5 ما تاتا شل



 معاب ءارواب ( هس ع عة ١

 دقي

 ةقال“ 1١٠١/١ ىمعألا قلط وبأ « ناسح نب ورمع

 ه1 رانيد نب ورمع

 سابإ نب دعس - ورمع وبأ
 "+ */ رمش نب ورمع

 5856 555/5 صاعلا نب ورمع
 مكه يفوكلا يعيبسلا قاحسإ وبأ « ديبع نب هللا دبع نب ورع

 هنت ا ا ا

 419/1 ديبع نب ورمع
 هو 2

 55/9 ءالعلا نب ورمع وبأ

 / يفوكلا يدهنلا ءادوسلا وبأ « نارمع نب وربع

 ”1*/ ءارعزلا وبأ « يفوكلا يمشجلا كلام نب ورمع نب ورمع
 05356 يئالملا سيق نب ورمع

 ش

 ثنو

 صاقلا ( طابسا وبأ ) نمحرلا دبع يبأ نب دمحم ت ورمع وبأ

 يفوكلا يرتلا ةرسيم نب دلاخ نب نمحرلا دبع نب دمحم - ورمع ىبأ

 يئالما
 ما 1١/ يزقنعلا دمحم نب ورمع

 فلي

 5١19/١ ةرم نب ورمع

 ٠١4/5 اطسوألا يعخنلا يفوكلا سبنعلا وبأ « ناورم نب وردع

 7تهر/» يدوألا نوميم نب ورمع

 ب ”5مخ-



 م56 1455/١ نارهم نب نوميم نب ورمع
 ْ ينابيشلا ن نمحرلا دبع نب ةرتنع نب نوراه ح ورمع وبأ

 36 ينبجلا كلام وبأ « يفوكلا مش ثاه نب ورمع

 9/١" نطق نطق وبأ « يعطقلا نطق نب مثيهلا نب ورمع
 يراوحلا وبأ « يراوحلا نب , ديز ح يمحأ
 يرصبلا ريمع نب ثراحلا < ريمع وبأ
 1١/1١< ةداتق نب ريمع

 5 يندملا يمطخلا رفعج - وبأ « رمع نب دبي نب ريمع

 دوب عونا ر/؟
 وكلا يدوعسملا دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب ةبتع - سيمعلا وبأ
 1 رصن نب ذاعم نب ذاعم ح ي ربنعلا

 ريثك نب ديعس < سبنعلا وبأ
 ناورم نب ورمع تح سينعلا وبأ
 د6 يزارلا ديعس نب ةسينع

 ملا مخا يشرقلا ديعس نب ةسبنع
 هم ١ دحاولا دبع نب ةسينع

 ليذهلا يبأ نب هللا دبع - يزنعلا
 0م دمحم نب ورمع ح يزقنعا
 ْ ْ ؛ةق/١ ةبريوج نب ماوعلا
 ىسيع وبأ « يعبرلا ينابيشلا ثراحلا نب ديزي نب بشوح نإ ماوعلا

 ؟/١ يطساولا

2 
 6 مجارم نب ماوعلا
 هللا دبع نب حاضولا - ةناوع وبأ

 ل 704



 .8517/5 يدبعلا ةليمج يبأ نب فوع

 0 _ ؟45/5 مزاح وبأ « ثراحلا نن فوع

 121١/5 < 511١ صوحألا وبأ « يمشجلا ةلضن نب كلام نب فوع

 يرصبلا نوع نب هللا دبع - نوع نيأ

 / 0 ة5ة//* يراصنألا كلام نب رميوع

 يراصنألا يقرزلا تماصلا نب ديز - شايع وبأ

 000 9*5” يمرضحلا ةبقع نب شايع

 "ل/5 ضايع وبأ

 1/١*" ىسيع وبأ
00 

 . يلهابلا رجاهملا نب رضاح < ىسيع وبأ
 5٠؟/١1 سيق نب ىسيع

 2/1 يزارلا رفعج وبأ « ناهام نب ىسيع

 ظ قنا

 ْ 51١1/1 راتخملا نب ىسيع

 عفار نب ىيحي < ىسيع وبأ

 081/1١ سنوي نب ىسيع

 - عا

 حيبص نب راسي - ةيداغ وبأ

 "5/5 (عفار © عفاف ) يرصيلا طايخلا يلهايلا بلاغ وبآ

 1 رافغ وبأ « رامتلا نارهم ني يناغ

 ريثك وبأ « نمحرلا دبع نب ديزي - يريغلا

 7ت*/١ بارغ مأ



 همك اة يفوكلا يرافغلا كلام وبأ : ناوزغ

 ييللا يميتلا فرطم نب دواد نب فرطم نب دمحم ب ناسغ وبأ

 ٠ ٠ . .ثراحلا نب رجح - يناسغلا

 يرافغلا سيق نب تباث ح نصغلا وبأ
 يعوبريلا تباث نب نيجد < نصغلا وبأ
 رامتلا نارهم نب بلاغ - رافغ وبأ

 دعس نب ىنثملا - رافغ وبأ
 ديسأ نب ةفيذح - يرافغلا

 كلام وبأ « ناوزغ - يراغغلا

 مهر وبأ « نيصحلا نب موثلك - يرافغلا

 . يرصبلا هللا دبع وبأ « ىلذهلا رفعج نب دمحم - ردنغ

 4/١ ميهاربإ نب ثايغ

 ١/1١" رفعج نب ثايغ

 فك ثعشأ نب عماج نب تاليغ

04 

 هم قاد

 | ه:5/؟ ةتخاف وبأ

 ( ناسيك ) رفعج وبأ - ءارفلا

 < فنحأ نب تارك

 يندعلا صفح - خ*رتفلا

 3/١“ يخبسلا بوقعي نب دقرف
 ا

 يفوكلا ملاس نب ملسم - رغصألا ةورف وبأ

 هل 50)93"3ب



 يفوكلا ينادمهلا ثراحلا نب ةورع - ربكألا ةورف وبأ

 يواهرلا ديزي نب نانس نب ديزي - ةورف وبأ
 همقلع وبآ « ةورف يبأ نب دمحم نب هللا دبع - يورفلا

 ىسوم نب نوراه - يورفلا
 هوك/" ةرازف وبأ

 ةيواعم نب ناورم < يرازفلا
 2/١ ميعن وبأ « نيكد نب لضفلا

 14/١ زازيلا حايصلا نب لضفلا

 هدر

 419/3١ ينانيسلا ىسوم نب لضفلا
 47# «بجم/١ باهولا دبع نب ليضفلا

 7١4/5 ضايع نب ليضف
 ممج ١/ قوزرم نب ليضف

 2ك

 ورمع نب نسحلا < يميقفلا
 دلخم نب عاجش - سالفلا

 عفان نب ديمح - حيلف وبأ
 ١هدر/ا ناميلس نب حييلق

 بويأ يبأ نب ىسوم - ضيفلا وبأ

 -قاد

 7/5 نايبظ يبأ نب سوباق وبأ
 رفعج وبأ « عاقعقلا نب ديزي - ءىراقلا

 مسا ءدكحر/؟ دانزلا يبأ نب مساقلا وبأ

 ل”



 7/١ ةبيش يبأ نب مساك
 44/1 ينزملا كلام نب مساقلا

 +407/5 يلصوملا يمرجلا ديزي نب مسأقلا
 ةكتاعلا يبأ نب نامثع - صاقلا

 ( طابسا وب ) ورمع وبأ « نمحرلا دبع يبأ ن ب دمحم ح صاقلا

 فسوب نب ماشه - يضاقنا
 451/١ نيزر نب ثابق
 همن هوب 2/1 ةقع نب ةصيرق

 ىيحب وبأ ؛ ملسم - تاتا

 د يرصبلا ةداتق نب ةماعد نب ةدانت

 نب عابد ال
 ىنارحلا دقاو نب هللا دبع - ةدانق وبأ
 يملا ملاس نب ديعس 5 حادقلا

 دوسألا وبأ لهس ع يرارقلا

 دك ليربج نب ةرق

 ةمادق نب كلملا دبع - يش رفلا

 ديعس نب ةسبنع ح يشرفنا
 بهو نب بهو - يشرقنا
 ا يرصبلا ءامهدلا وبأ « سيهب نب ةفرق

 ىسيع نب نعم - زازا
 514/1١ ةعزق وبأ

 مرق

 ' يرصبلا يلهابلا نايب نب ريتجتح نب ديوس - ةعزق وبأ
 هللا دبع نب دلاخ - يرسقلا

 ل”



 ديعس نب ىنثملا ح ريصقلا
 بيبش نب راثد < ناطقلا

 ديعس نب ىيحب - ناطقلا

 نطق نب مثيلا نب ورمع - يعطقنا

 يعطقلا نطق نب مثيهلا نب ورمع - نطق وبأ
 74/1 بهو نب نطق

 591/١ ةمربش نب ديزي نب عاقعقلا

 ةملسم نب هللا دبع يبنعقلا

 دعس نب قاحسا نب ثعشأ- ىمقنا

 2 858/١ يمهنلا هللا دبع نب نانق

 ميلس نب دمحم ح يرطنقلا
 . يلجعلا ديزي نب نسح - يوقنا
 فقل ت6 يفوكلا هللا دبع وبأ « مزاح يبأ نب سيق

 1/1 عيبرلا نب سيق

 ”ر

 ؟5//49؟ لهاك وبأ « يسمحألا ذاع نب سيق

 مهين ديعس وبأ « يشاقرلا هللا دبع نب سيق

 765/5 ةمرخم نب سيف

 ١١١/5 (حلاص وبأ) هيوليق

 - كا

 يسمحألا ذئاع نب سيق - لهاك وبأ

 يدارملا ةبقع نب نسحلا - ناربك وبأ

 ا””عشا



 ++؟/؟ يرامنألا ةشبك يبأ نبا
 04/١ يجحذملا يرامنألا ةشيك وبأ

 ش 200
 ملت لهس وبأ « يرصبلا يكتعلا يدزألا دايز نب ريثك

1 
 ١54/1 ديز نب ريثك
 ال١ ىنزملا هللا دبع نب ريثكك

 | 42١/١ يفوكلا كردم وبأ « يعجشألا كردم نب ديثا ٠74/١ ةحلم نب هللا دبع نب ريث
 مو

 يربغلا نمحرلا دبع نب ديزي - ريثك وبأ
 بلهملا نب ىيحي - ةنيدك وبأ
 ميهاربإ نب ناسح ت ينامركلا
 157/9 رابحألا بعك
 يرصبلا يدزألا ديبع نب هبر دبع - بعك وبأ
 بانج وبأ ؛ ةيح ىبأ نب ىيحي - يبلكلاا
 “هم يرافغلا مهر وبأ « نيصحلا نب موثلك

0 
 كلام نب دعس - دونكلا وبأ

 جرعألا ديمح < ٍقوكلا
 دامح يبأ نب نمحرلا دبع < ٍقوكلا
 0 0 كلام وبأ « ماشه نب ورمع - قوكلا
 ريثك نب دمحم - ٍفوكلا
 مور/+ ينايتخسلا ةميمت وبأ « ناسيك

 82 يي



 مههر//؟ يندملا يربقملا ديعس وبأ: ناسيك

 سل

 يفوكلا دايز نب نسحلا - يزئلؤنلا
 يرصبلا يمضهجلا يدزألا رابز نب ةزامل- ديبل وبأ

 54/5 يليقعلا نيزر وبأ « ةربص نب رماع نب طيقن

 ٠١/ ."٠ يرصبلا ديبل وبأ « يمضهجلا يدزألا رابز نب ةزامل

 يضاقلا هيقفلا ةعيهل نب هللا دبع - ةعيهل نبا
ةيقر يبأ نب ثين

 فقيل 
 ل

 يرصملا مامالا ثراحلا وبأ « يمهفلا نمحرلا ديغ نب دعس نب ثيدلا

 ش د

 ل دن د

 ف6 ميلس يبأ نب ثيل

 4٠6 مهلهر/١ زيزعلا دبع نب ثيل
 فوع نب ثراحلا ىثيللا

 ٠ ةرسيم نب هللا دبع - ىيل وبأ

 يفوكلا نمحرلا دبع وب أ,يراصنألا نمحرلادبع نب دمحم - ليل يبأ نبا

 هما

 هذا ؛ هذا ؛ هدحرل١ سنأ نب كلاما

 لالخ 4 :ة* 4 ةا/ا؟ ع عاب ع عد لفل

 يعخنلا نيسحلا نب كلملا دبع - كلام وبأ

 -  يفوكلا ماشه نب وربع - كلام وبأ

 يرافغعلا ناوزغ < كلام وبآ

 5< سرا ©



 هالة لوعم نب كلام

 "1 حلاص وبآ « دباعلا روعألا يفوكلا يفنحلا ناه ام

 حبضاو نب كرابملا نب هللا دبع - كرابملا نبا

 يرسمبلا ( هلا دهيع وبأ ) سنوي وبأ « يملسلا ناسح نب كرايم

 معاة

 ١

 . ١4/5 ديعس نب كرابملا

 ه؛/١ ةلاضف نب كرابم

 يرصبلا يجاسلا يجانلا (داود )دواد نب يلع ح لكوتنا وبأ

 ا 7٠1/1١ رافغ وبأ « دعس نب ىنثملا

 1 ٠ 7 ريصقلا ديعس نب ىنثملا

 337 حلاص وبأ « حلاص يبأ نب حلاص نب ىنثملا

 2 56**/* يربنعلا ذاعم نب ذاعم نب ىنثملا

 ٠ 7 ١ء//ا ةبلعثت نب دوعسم نب عشاجم

 يفوكلا ( ديعس وبأ ) ورمع وبأ « ماطسب نب ريمع نب ديعس نب ؛ دلاحم

 | 1 0 نكذب

 ؟ه١/٠ ىلع وبآ « يمزراوخلا خورف نب ىسوم نب دهاجم

 دقو
 765/١ نيسحلا نب دلجم
 مصاع نب جاجحلا -_ يبراحملا

 ثراحلا نب ىلعي ب يهراحملا

 :*ر//١ دلخم نب ينيدراا لححم وبأ

 فكي

 يملا يحمجلا يشرقلا ريعم نب ةرمس - ةروذحم وبأ

 ؟؟8 م اال



 ضيف يرزجلا ءاجر وبأ « هللا دبع نب زرحم

 مهقر/ ١ يدادعتلا لضفلا بأ « يئالهلا نوع يبأ نب نوع نب زرحم

 5 مك ها

 545/١ ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم

 يبلطما ( هللا دبع ؤبأ ) ركب وبأ « رايخ نب راسن نب قاحسإ نب دمحم

 همم

 < ككذك 2 ككش 1: هدب 4 دكه 2 )| ه+ ع اهأ 2 أهو« ”١

145" 

 ش 71/١ يملسلا ليعامسإ يبأ نب دمحم

 11/0 ينيدملا كيدف يبأ نبا « ليعامسإ يبأ نب دمحم

 .010// بويأ وبأ « ةريتك”أ يبأ نب دمحم

 ا يناسربلا نامثع نب ركب نب دمحم

 1 ام يدبعلا تباث نب دمحم

 يناسارخلا نارمع وبأ « يناكرولا مشاه يبأ نب دايز نب رفعج نب دمحم

06/1 

 506 ريثك يبأ نب رفعج نب دمحم

 هع 2 ردنغ ء يرصبلا هللا دبع وب « يلذهلا رفعج نب دمحم

 "ه//؟

 مس نيمسلا نوميم نب متاح نب دمحم

 ها

 5/1 يم وزخملا جاجحلا نب دمحم

 مورا يدادعبلا يتمسلا ناسح نب دمحم

 804/١ ينابيشلا نسحلا نب دمحم

7" 

 ل ””خ-



 ١ 6 ه١ ديمح يبأ نب دمجم
 5 ه؟دهر/١ يرمعملا نايفس وبأ ؛ ديمح نب دمحم

 1 00 ميسحي / ١ ريمح نب دمحم

 هاهر//؟ يوغبلا صوحألا وبأ « نايح ن ١ دمحم

 هيو هدا « 8/4 4 هلل؟ « عبله ١/ ريرضلا ةيواعم وبأ ؛ مزاخ نب دمحم

 1 يزاوهألا مامه وبأ « ناقريزلا نب دمحم

 ١41١/1١ ملاس نب دمحم
 . 2 *”١1ر//١ يراصنألا دعس نب دمحم
 يموزخملا يشرقلا بهو يبأ نب نزح نب بيسملا نب ديعس - دمحم وبأ

 7م/١ يرطنقلا ميلس نب دمحم
 نب يبسارلا لاله وبآ « ميلس نب دمحم

 يرازفلا لهس ح دمحم وبأآ

 كارب 4 56 4 501/1١  نيريس نب دمحم

 5ك
 541١/1١ طايخلا حلاص نب دمحم

 "52+ ١/  يمئارجرجلا نايفس نب حابصلا نب دمحم

 بح /؟

 "اب؟ « 1+ ١/ ةحلط نب دمحم

 هللا ديبع نب ةحلط - دمحم وبأ

 784/١ طابسا وبأ « نمحرلا دبع يبأ نب دمحم

 يفوكلا ورمع وبأ « يشرقلا ةرسيم نب دلاخ نب نمحرلا دبع نب دمحم

 هاا مك هر/؟ يالملا

 يقوكلا ن نمحرلا دبع وبأ « يراصنألا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ن رب دمحم

 نحمر

 هل "980



 ثراحلا وبأ ء بئذ يبأ نب ثراحلا نب ةريغملا نب ٠ نمحرلا دبع نب دمحم

 54 «هاه/١ يندملا
 "م45 4 ه54خ ا: عمه ء ا! ءعاكب واحط ءة//؟

 ة يندملا دوسألا ونأ هدوسألا نب لفون نب نمحرلا دبع نب دمحم

 محال « 588/1١ يراصنألا هللا دبع نب دمحم
 همس دمحأ وبأ « يرييزلا هللا دبع نب دمحم

 مورس يثيعشلا هللا دبع نب دمحم

 -ضاعلا نب ورمع نب هللا دبع < دمحم وبأ
 يمورلا نبا.« يماميلا ورمع نب دمحم نب هللا دبع - دمحم وبأ

 41/7 .نمحرلا دبع وبأ « يفراخلا يناذمهلا ريمن نب هللا دبع نب دمحم

 هد يسفانطلا ينوكلا هللا دبع وبأ « ةيمأ يبأ نب ديبع نب دمحم

 ناب

 هدا ورا نالجع نب دمحم

 3 بلاط يبأ نب يلع نب نسح نب ىرمع نب دمحم
 0 ؟؛ةكر/١١ ةلطحلح نب ورمع نب دمحم

 ه5 2+ 1940/١ ةمقلع نب ورمع نب دمحم

 هاله ينيدملا ورمع نب دمحم

 ” 1 يدقاولا دقاو نب ورمع نب دمحم

 اهل اضف نب دمحم

 “ة١/5 ليضف نب دمحم

 174 يدسألا مساقلا نب دمحم

 ا

 4/1 سيق نب دمحم



 ساه/١ ينوكلا ريثك نب دمحم
 لا (١ سوس /؟

 ه/١ يرهوجلا ةمادق نب دمحم

 "1/1 يرصبلا بوبحم نب دمحم

 ففلو يدسلا هللا دبع نب ناورم نب دمحم

 هدة ريبزلا وبأأ « يدسألا سردق نب ملسم نب دمحم

 "ميك :

 : م6 2 51ه 6 هايس / 3 يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم

 ع كمه 4 عزله 6 عز/54 4 وم؟ 2 ملا ( واع ب كح 2 نحرك

 ملاك 42555 2565

 اقلك يرزجلا بدوا ديعس وبأ « حاضولا يبأ نب ملسم نب دمحم
 م.

 اه

 يندملا ناسغ وبأ « يثيللا يميتلا فرطم نب دواد نب فرطم نب دمحم

 ش سوء

 هدب هس

 4/١ يروباسينلا ةيواعم نب دمحم

 ه1 / يركسلا ةزمح وبأ « نوسيم نب دسحم

 41١4/1١ لاله نب دمحم
 هوك ؛ هر يديبزلا ديلولا نب دسحم

 45/١" نابح نب ىيحي نب دمحم
 6# ١/ ديعس نب ىيحب نب دمحم
 مج ١/ يعافرلا ماشه وبأ « ديزي نب دمحم
 46/١< يطساولا ديزي نب دمحم

 همه 5١" ب



 213/1 يناقلاطلا شادخ نب دومحم

 .ةوعر؟

 81/١ بعصم نب دومحم

 هذ" بعصم نب هيومحم
 ؟"5ه/١ يدزألا رمع نب راتخم

 0/١ ريكب نب ةمرخم
 تخرد « عفان نب نمحرلا دبع ح يمرخملا
 .رفعج نب. هللا دبع - ىمرخملا

 خورف نب ىسوم نب دهاجم ح يمرخملا
 جاجحلا نب دمحم ب يموزخملا

 يندللا ن نمحرلا دبع نب ةريغملا < يموزخملا

 هما 281/1١ نيسحلا نب دلخم
 مساقلا نب دلاخ ب ينئادملا
 ايركز نب ديعس ح ينئادملا

 صفح نب يلع - يئبادملا

 ىعجشألا كردم نب ريثك - كردم وبأ
 رفعج نب ليعامسإ < يندملا
 يموزخملا نمحرلا دبع نب ةريغملا < يندملا

 يلهشألا ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ - ينيدملا

 ْ يريبزلا ةزمح نب ميهاربإ < ينيدملا
 سيق نب تبا - ينيدملا

 كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم < ينيدملا

 ؛١/5 ملاس نب ناورم

 مك ؛ هخب ؛ هبمر/* يرازفلا ةيواعم نب ناورم

 مل 387



 ١ قاحسإ نب يلع ع يزورملا

 دمحم نب رضنلا < يزورملا
 دلاخ نب سينأ - يرملا
 ريشب نب حلاص - يرملا
 ثايغ نب رشب - يسيرملا
 حيبص نب سايإ < ميرم وبأ
 .يحمجلا ملاس نب دمحم نب مكحلا نب ديعس - ميرم يبأ نبا
 8-2 ةدازم

 بعارلا لقعم نب هللا دبع نب ديلولا نب هللا دبع - يف زملا

 كلام نب مساقلا - ينزملا

 , | هللا دبع نب ريثك - ينزملا
 انور عا ديعس نب ملتسم
 ظفاحلا نسحنأ وبأ 3 يدسألا يرصبلا ليرسم نب دهرسم نب ددنسم

 "ه١
 محك

 1 هم ١/ عدجألا نب قورسم
 موو دس ( هاكر يفوكلا ةملس وبأ « ريهظ نب مادك نب رعسم

 الل
 405/1 دغس نب دوعسم

 يرعزلا رارجلا رواسملا ىبأ نب ىلعألا دبع < دوعسم وبأ

 م نيزر وبأ يدسألا كلام نب دوعسم

 457/6 1409/١ (زرحم ) (رح) يدوألا نيكسم وبأ
 "ا يجن زلا يكملا دلاخ نب ملسم

 كيل رغصألا وكلا ةورف وبأ « « ملاس نب ملسم

 ملل 32#



 يف وكلا يفعجلا ملسم نب ديعس نب هللا ديبع - ملسم وبأ

 يدارملا يناماسلا ورمع نب ةديبع - ملسم وبأ

 06 ىيحبي وبأ « تاتقلا ملسم

 ديزي نب ديعس -ح ةملسم وبأ
 ١/1 هللا دبع نب ةملسم

 نمحرلا دبع نب ةريو < يلكسمملا
 حابصلا نب كلملا دبع < يعمسملا

 يقشمدلا رهسم نب ىلعألا دبع ح رهسم وبأ
 1٠/1١ كيرش نب بيسملا

 حيرش وبأ « هللا دبع نب حيرش نب سحرلا دبع - يرصم ا
 بهو نب هللا ديع ح يرصملا

 ثراحلا نب ورمع - يرصملا

 بويأ نب ىيحب ب يرصملا
 ريكب نب ىيحي ح يرصملا
 فدي يميمتلا مالس نب بعصم

 نامثع وبأ « دايز - رفصملا

 يموزخملا جاجحلا نب دمحم ت رفصملا

 51 نزح نب براضم

 5 تا يملسلا يناسارخلا ءاجر وبأ « قارولا نامهط نب رطم

 08/١ قنعألا صفح وبأ « نمحرلا دبع نب رطم

 05/١ ديزي نب حرطم

 ه5//" زرحم نب مهف نب بلطملا

 نمحرلا دبع نب مضهج - ذاعم وبأ
 نخب , عسور/١ ءالعلا نب ذاعم

 هل "ش5



 ريع هم يربنعلا رص نب ذاعم نب داعم

 و

 هاله مانشه نب ذاعم

 همع/ نارمع نب ىف اعم ا

 04/1 جيبدخ نب ةيواعم
 يفوكلا نيديبعلا وبأ « يرماعلا يئاوسلا نيضح نب ةربس نب ةيواعم

 ش 1 كة
 :١ا/ا//؟ نايفس يبأ نب ةيواعم

 545/5 مالس وبأ « مالس نب ةيواعم

 م5١٠١ .سابإ وبأ « يرصبلا ينزملا سايإ نب ةرق نب ةيواعم
 مزاخ نب دمحم - ةيواعم وبأ

 مسا /؟ برقع يبأ نب لفون وبأ « ورمع نب ملسم نب ةيواعم
 454/1١ ينهجلا ديعم
 ذفات - دبعم وبأ
 : 565 2 ه58 25٠7/١ يرصبلا دمحم وبأ « يميتلا ناميلس نب رمتعم

 ش ملكك 2 مك ء اذه ءالإ +

 5م 415451 4:

 يرصبلا يشاقرلا نامهط نب ديزي - رمتعملا وبأ
 راطعلا ءاربلا يرصبلا ديزي نب فسوي ت رشعم وبأ
 هءمث 4/1 يرزجلا هللا ديبع نب لقعم

 | راطعلا ىيحي - ىلعملا وبأ
 هب١/٠ يرصبلا ةورع وبأ ء يدادحلا يدزألا دشار نب رمعم

 ١١5 همهم« هال /؟

 ةله , ه54 ( هذ 2« هذا ه0/) « 5٠/١ يىقرلا ناميلس نب رمعم

 هس 358



 جاجحلا يبأ نب ورمع نب هللا دبع < رمعم وبأ
 نايفسودأ « ديمح نب دمحم ع يرمعملا
 اد زازقلا يعبسشألا ر انيد نب ىيحب نب ىسيع نب نعم

 ينادمهلا ىقشمدلا ناليغ نب صفح - ديعم وبأ

 اا يمازحلا ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ةريغملا
 ؛55//١ يموزخملا يندملا نمحرلا دبع نب ةريغملا
 45/5 مشاه وبأ « يلجبلا دايز نب ةريغملا
 يزنعلا ليذهلا يبأ نب هللا دبع < ةريغملا وبأ

 ٠ ' <م١/ ساوقلا ةريغملا وبأ
 ديف جارسلا ةملس وبأ « « يلمسقلا ملسم نب ةريغملا

 « ١70 2 ١/5 هيقفلا يق ماشه وبأ « يبضلا مسقم نب ةريغملا
 00 ةاا“"“ ا : 6٠ ء 11

 ينهجلا نوميم نب لاله < ةريغملا وبأ

 د يفنحلا دامح وبأ ؛ ةقدص نب لضفملا

 م١١٠٠ لتاقم
 00 ديعس وبأ « ناسيك - يربقملا

 نسب ١/ ديزي نب ءىناه نب حبرش نب مادقملا

 دايز نب ماشه - مادقملا وبأ

 ماشه يبأ نب ماشه - مادقملا وبأ

 7١/5 يماشلا لوحكم

 يراصنألا ةعيبر نب حون < نيكم وبأ

 هل "عال



 ةفيلخ نب ليعامسإ - - يثالما

 مل نب برح نب مالسلا دبع - 7
 سيق نب ورمع - يئالملا
 حيجن نب قاحسإ - يطلملا

 701/1 ةكيلم وبأ
 7ال؟ /؟ .نمحرلا دبع نب ثراحلا نب باجنم

 5446 ١//*1١5 ىلع نب لدنم
 م يماشلا ر ذنملا وبأ

 00 يرصبلا يدبعلا ةرضن وبأ « ةعطق نب , كلام نب رذنملا

 هدوء 6 1596# ١/ دعس نب روصنع

 مههر//١ يكرتلا محازم يبأ نب روصنم
 هم

 دك هدم ءةمعلا يملسلا هللا دبع نب رمتعملا نب روصنم

 مر

 ينهجلا نوميم- نوميم وبأ
 م5424 51١6/١ ورمع نب لاهنملا

 سوأ نب رصن - لاهنملا وبأ
 ناسيك نب ديزي < نينم وبأ

 يسرا حلاص وبأ « ( ثيرح نب ورمع ىلوم ) نارهم

 د
 0 /او/١ يركشيلا ةبورع وبآ « نارهم

 هل ”8 أ



 نايفس نب ديزي < مزهملا وبأ
 قراس نب ملاظ - باهملا وبأ

 1 ةيتاوملا يبأ نبا

 ليعامسإ وبأ « نيزر نب ناميلس نب ميهاربإ < بدؤملا
 حاضولا يبأ نب ملسم نب دمحم ح بدؤملا

 يندملا يلذهلا ناميلس يبأ نب زيزعلا دبع < دودوم وبأ

 ريمع نب ديزي نب ريمع < نذؤلا
 يرصبلا ىسوم نب ليئارسإ ح ىسوم وبآ
 ه>١/4 يكذوبتلا ليعامسإ نب. ىسوم
 0 هه» 2/1 ضيفلا وبأ « بوبأأ يبأ نب ىسوم

 ش ٠١/١ ناقهد نب ىسوم

 الاله 1075/١  طيشن نب ةديبع نب ىسؤم

 ديلا يدسألا شايع يبأ نب ةبقع نب ىسوم
 مور ١ ىلع نب ىسوم

 ؛ه*/١ تارفلا يبأ نب ىسوم
 0 يفوكلا حابصلا وبأ ؛ يراصنألا ريثك يبأ نب ىموم

 /؟/١ يراصنألا دمحم نب ىسوم
 موز ع هؤق م ه+8 6 تقيم يرصبلا ةفئاذح وبأ ؛« دوعسم نب ىسوم

 م1 ناحطلا ملسم نب ىسوم

 ىسوم نب نوراه ح ىموم وبأ
 ميهاربإ نب ديحأ حج يلصوملا

 يمرجلا ديزي نب مساقلا - يلصوملا
 دمحم نب ديلولا - يرقوللا

 ا "غم



 "44: م/١ لموملا وبآ

3 

 ه:١/9 يودعلا ليعامسإ نب لمم
 445/١ حلاص وبأ « يرصيلا نازي.

 م

 ” يفوكلا مزاخ وبأ « يدهنلا بيبح نب ةرسيم

5 

 "4/5 حلاص وبأ ؛ ةرسيم

 م١/0 ةزمح وبآ « روعألا نوميم

 ؛*5//48 رحب وبأ « يرصبلا هايس نب نومي.
 ني دياعلا هللا دبع وبأ « نوميم

 4.4/5 (ريصن بأ ) ريصب وبآ « يدركلا نودي
 5 ينهجلا روصنم وبأ « نوعي

 ٠41/1١ نارهم نب نوميم

 ٠١8/١ ةرسيم نب نوميم

 ورمع نب ركب - يجانلا
 (دواد ) داود نب يلع - يجاننا

 40//؟ يعازخلا يملسألا بدنج نب بعك نب ةيجا
 4078/؟ يفوكلا فافخ وبأ « يزنعلا فافخ نب بعك نب ةيجأن

 م /؟ ( سابع نبا ىلوم ) دبعم وبأ « ذفان

 "ا//١ ريبج ن نب عشان :/:



 ١71١/١ زمره وبأ « عفان
 راوس نب ثعشأ - راجنلا
 بيهص نب ءاطع - يشاجنلا وبأ
 ةلدهب ح دوحجنلا ونبأ

 سويت ؟ حيجن وبأ

 ةيراس نب ضابرع < حيجن وبأ
 ديزي نب ميهاربإ < يعخنلا

 دواد وبأ « ورمع نب ناميلس - ىعخنلا

 نيسح نب كلملا دبع < يعخنلا
 ١٠/؟ ةليخن يبأ نبا
 بكه 755/١ رصن وبأ

 موي //؟
 ه١ لاهنملا وبأ ء« سوأ نب رصن

 ىضلف ش

 61/١ باب نب رصخ
 ٠١8/١ يزج وبأ « فيرط نب رصن

 دك ظ
 يفوكلا يبضلا نمحرلا دبع نب هللا دبع - رصن وبأ
 ورمع نب دامح - يبيصنلا

 يندملا يميتلا ةيمأ يبأ نب ملاس < رضنلا وبأ
 ١بد./؟ يرصملا دوسألا وبأ « يدارملا ريصن نب رابجلا دبع نب رضنلا
 5١5/1١ يزورملا دمحم نب رضنلا

 يثيلا مسقم نب ماسم نب مساقلا نب مشاه - رضنلا وبأ
 يرصملا يدبعلا ةعطق نب كلام نب رذنملا - ةرضن وبأ

 ا 506



 مس 1 ينوكلا ةفينح وبأ « يميتلا تاث نب نامعنلا

 هلك

 مهح مما دامح نب ميعن

 ا

 01“ يرامنألا ةحلط وبآ « دايز نب ميعن
 ءىناه نب نمحرلا دبع < ميعن وبأ

 نيكد نب لضفلا - ميعن وبأ
 هاكر مصيه نب ميعن

 : ماك يندملا عفار وبأ « غئاصلا عفار نب عي
 مامر يرعشألا سوأ نب ريمن

 ريمن نب هللا دبع < ريمن نبأ
 ةربس نب ةبواعم < يريمنلا
 0 / ١ عافدلا تنب راهن مأ

 ' لم نب نمحرلا دبع < يدهنلا
 يفراخلا يف رئاذسهلا ريمن نب هللا دبع نب دمحم - ريمن نبأ
 ش 5/١ عمجم نب لشهن

 ركب وبأ - يلشهنلا
 هللا دبع نب نانق < يمهنلا

 ع.س/١ نيكم وبأ « يراصنألا ةعيبر نب حون

 كن

 ١١١/١ يناسارخلا ميرم يبأ نب ون
 برقع يبآ نب ورمع نب ملسم نب ةيواعم < لفون وبأ
 ةريخملا نب كلملا دبع نب ديزي < يلفوننا
 ةيواعم نب دمحم ح يروباسينلا

 2 را



 نيوج نب ةرامع - نوره وب

 7 "هةر/ا ورمع وبأ « ىنابيشلا ن نمحرلا دبع نب ةرتنع نإ دوراه

 دكل ءكاحرك ْ

 5554 5هر/5 يماشلا ىسيع يبأ نب نوراه
 دعت يزارلا ةزمح وبأ « يلجبلا ميكح نب ةريغم ا نب دوراه

 0/٠/١ ىسوم وبأ « يورفلا ىموم نب نوراه
 هوم 6 هدال ؛« 50٠ /*؟ ليقع وبأ ؛ يشبحلا لالب نب مشاه

 "75/5 يعافرلا مشاه وبأ

 رانيد نب ىيحب تح ينامرلا مش ثأه وبآ

 يراسل دعس - مشا ب

 ش 7 بلا دز نب ةيلا - مخاط وب

 0 متاع وبأ

 ريشب نب نزح - ءىناه وبأ

 ةريبه نب رمع نب ديزي -ح ةريبه نبأ

 355 51/؟ يفوكلا ىبلاولا دلاخ وبأ ؛ زمره

 متاح نب هللا دبع نب ميهاربإ - يورهنا

 58 يل



 تلصلا وبأ « حلاص نب مالسلا ديع ح يورهلا
 ثراحلا نب دقاو نب هللا دبع - يورهنا

 رخص نب نيحرلا ديغ < ةريره وبأ
 تال /؟ يملا ريحح نب ماشه

 455/5 يرصبلا هللا دبع وبأ « يسودرقلا يدزألا ناسح نب ماشه
 فكل مادقملا وبأ « دايز نب ماشه

 000 مدر دعس ني ماتم
 ٠ كيل / 3 يأ وتسدلا هللا دبع يبأ نب ماشه
 7 نيو ودكم هدمه ه4 هاله 4 هكف 4 865 © د ةورع نب ماشه

 "4 ر/؟

 سدرك ١/ رافلا نب ماشه
 يعافرلا ديزي نب دمحم < ماشه وبأ

 "5/1 مادقملا وبأ « ماشه يبأ نب ماشه

 ةلذ 4 يضاقلا فسوب نب ماشه

:* 

 يطساولا ةيوامم وبأ « يملسلا رانيد نب مساقلا نب رهسشب نب ميشه
 نبك كالا“

 ريجي رسب ربو /هءمل 16“ فيحي

 همم/١ لصقم
 يبسارلا ميلس نب دمحم - لاله وبأ

 هني/؟ ةريعم لا وبأ © ينهجلا نوميم ند لاله

 ٠٠5/١ ىمعألا يرصبلا يلمسقلا لالظ وبأ « لاله يبأ نب لاله

 ١س



 يئاطلا نايح نب ىيحي - لاله وبأ

 لالخ < هدال/؟ رسب يبأ نب مامه وبأ
 هدك 4559/1١ ديلولا وبأ « ةدئاز نب نعم نب ةدئاز نب مامه

/3 

  يزاوهألا ناقريزلا ني دمحم - مامه وبأ
 ردن يبأ نب عاجش ني ديلولا < مامه وبأ
 هر رانيد نب ىيحب نب مامه

 بهو نب ديعس نب نمحرلا دبع < ينادمهلا
 1 ثراحلا نب ؛ ةورع < ينادمهلا

 0 ام هذوه

 ١4/١ ماطسي نب جايهلا
  يرصملا ةدبع نب ورمع نب ناميلس - مئيهلا وبأ
 .راطعلا بصقلا بحاص رامع - مثيهلا وبأ
 يفوكلا يدارملا رامع - مثيهلا وبأ

 بوس

 2554/7 دواد نب لثاو

 ةملس نب قيقش - لثاو وبأ

 يبسارلا ورمع نب رباج < عزاولا وبأآ
 كلام نب ريهز - عزاولا وبأ

 2/١ عفاف نب عزاولا

 ديزي نب دمحم - يطساونا

 ليعامسإ نب ىيحي < يطساولا
 ه8“ 541/1١ بئاسلا نب لصاو

 د "5688



 00 / يمورلا دواد وبأ « حضاو

 . يثيللا فوع نب ثراحلا - دقاو وبأ
 دقاو نب رمع نب دمحم ع يدقاولا

 | يراصنألا لضفلا نب سابعلا - يمقاولا
 دلاخ وبأ « زمره - يبلاولا
 كدي يلسُمملا نمحرلا دبع نب ةربو

 ىسوم نب رمع ح يهيجولا
 ديز نب غبصا - قارولا
 هدد/ 6 ١/+*“5 يركشيلا رمع نب ءاقرو
 رفعج نب دمحم - يناكرولا
 « هالك 6 هذه « ا ةناوع وبأ « يركشيلا هللا دبع نب حاضولا

 "ربع « ه6 ( هلك

 7/1 يفوكلا ديزي وبأ « ( ينبجلا ) يبلاولا يدسألا سايإ نإ ءاقد

 ع
 قلل يدبعلا رزوفعي وبأ ١ نآدقو

 حيلم نب حارجلا - عيكو وبأ
 ظفاحلا يفوكلا ن نايفس وبأ :أ + يساؤرلا حيلم نب حارجلا نب عيكو

 مسح ءابرح ء هع

 بحب ع مجاب م1 ه5 6 1556
 رمع نب دمحأ < يعيك ولا

 مه//١ روث يبأ نب ديلولا

 0/١. عيمج عيمج نب ديلولا

 م1 مامه وبأ « ردب يبأ نب عاجش نب ديلوتا
 ثراحلا نب هللا دبع ح ديلولا وبأ
 ع؛و «".؟ «؟ةسر/١ ريثك نب ديلولا

 2 نس



 ١8/١ يرقوملا دمحم نب ديلونا
 4116 مهلك يقشمدلا سايعلا وبأ يشرقلا ملسم نب ؛ ديلولا

 ا ماشه يبأ نب , ديلولأ

 ةدئاز نب نعم نب ةدئاز نب امه - .دياولا وبأ

 417/1١ ريرج نب بهو
 554/١ ناسيك نب بهو
 ه/ يرتخيبلا وبأ« يشرقلا بهو نب بهو

 تيد

 لذه هؤذ/١ مدآ نب ىيحب

 2 9١١/١ يطساولا ليعامسإ نب ىيحب
 مك يرصملا سابعلا وبأ « يقفاغلا بوي نب ىيحب

 قله 1

 /5/5 ةدرب يبأ نب ىيحب

 "١/؟ ريك يبأ نب ىيحب
 ١٠ة/١ يرصملا ريك نب ىيحب

 51١5/١" ةدعج نب ىيحب

 ؛؟١/١ ناسح نب ىيحب

 6*7 6 1*5 يئاطلا لاله وبأ « ثايح نإ ىيحب

 د

 ١١ة/١ يبلكلا بانج وبأ « ةيح يبأ نب ىبحبي
 ده

 745/١ ينامرلا مشاه وبأ « رانيد نب ىيحب

 "هيه /؟

 هس "8650



 . ىسيع وبأ « عفار نب ىيحب
 هايس نب ايركز < ىيحب وبأ
 ة يراصنألا ديعس نب ىيحت
 | نو : يميتلا نايح وبأ « نايح نب ديعس نب ىتحب
 ليي مع: ص هه ع ه؟١5 5*6 ١/ ناطقلا دنعس نب ىيحب

 نيو ندوب وجب نوبل كيس ولما هدرا
 -م/١ ليهك نب ةملس نب ىبحبي
 2/١ يفئاطلا ميلس نب ىيحب,

 رماع نب ميلس ت ىيحب وبأ
 ينامحلا نيمشب نب ديمحلا دبع - ىيحب وبآ
 526 ينامحلا ديمحلا دبع نب ىيحب
 بم ( ل ماطسب وبأ « يديعسلا نمحرلا دبع نب ىيحب

00 
 51/2 يركبلا يميتلا ربجملا « رباجلا ثراحلا نب هللا دبع نب ىيحب
 3/١_21 هن ولابع نب ىيحلا

 ١/١ يميتلا هللا ديبع نب ىيحب

 ك6 يدادغبلا يبرحلا ءايركز وبأ + نامثع نب ىبحب

 هلك
 م18//١ ىلعملا وبأ « راطعلا ىيحب
 نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع ح ىيحب وبأ

 هم ١/ رازيعلا يبأ نب ةبقع نب ىبحن
 22/١ يماميلا رصن وبأ « ريثك يبأ نب ىبحب

 هيج كؤك  ز554 451١ 4 ةر/ك ١
 اة. /؟ بوبيأ وبأ , يكتعلا يدزألا كلام نب ىيحب

 د 367



 ١/١ ليقع وبأ « يندملا يرمعلا لكوتملا نب ىيحي

 كل تفل

 تاتقلا ملسم - ىيحب وبأ

 دع" طحح ؛ دحال ( دلك ع لكك هذه 1 دعو «طعدر/ ١ نيعم نب ىيح
 ٠ كا لا

 “هه ؟

 .. ا/ههر/5 ةنيدك وبأ « بلهملا نب ىيحي

 /٠١7 . يفوكلا راطعلا ىلعملا وبأ « يبضلا نوميم نب ىيحب

 ش هرخب ٠٠/ ةليمت وبأ « يراصنألا حضاو نب ىيحم

 د4 هالو

 2 5952 17/١ نامي نب ىيحب

 - 2 الثؤر/١ ديزي وبأ

 | ا

 ١517/1 يشاقرلا نابأ نب ديزي

 04 6555/1١ يرتستلا ميهاربإ نب ديزي

 450/1 دلاخ وبأ ء يدسألا ديزي

 551/1١١ ديبع نب مصألا نب ديزي

 ١ مكه تكسر يرصملا ءاجر وبأ « بيبح يبأ نب ديزي

451 

 551/1١ ميكح يبأ نب ديزي

 7م/١ نايح نب ديزي

 *حال ء همس غها//1 عيرز نب ديزي

1 

 هس "08



 16/1١" دايز يبأ نب ديزي
 تيوس ع ااا //؟

 4/١“ يئاوسلا ديز نب ديزي
 - مب/١ مزمملا وبأ « نايفس نب ديزي
 / .١ ممج» ىلبألا رخص وبأ « ةيمس يبأ نب ديزي
 د - يرصبلا يميمتلا مزهملا وبأ « نايفس نب ( نمحرلا دبع ) ديزي
 ٠١8/١ يواهرلا ةورف وبأ « ديزي نب نانس نب ديزي

 كك

 444/١ يرصبلا رمتعملا وبآ « يشاقرلا نامهط نب ديزي
 سا 00

 1 عم دلاخ وبأ « ينالادلا نمحرلا دبع نب ديزي

 ةدكلو .يربغلا ريثك وبأ « نمحرلا دبع نب ديزي

 0 ةككر/١ ةفيصح نب هللا دبع نب ديزي

 . هال يلفوتلا ةريغملا نب كلللا دبع نب ديزي

33 
 ١7/1١ ءاطع نب ديزي

 1145/5 ةريبه نب رمع نب ديزي

 ؟١31/1 هبدعج نب ضايع نب ديزي
 سور ءىراقلا رفعج وبأ ؛ عاقعقلا نب ديزي

 “ها /*  نينم وبأ ؛ يركشيلا ناسيك نب ديزي
 28/١ ينيدملا ديزي وبأ

 4*+5//5 دمحم نب ناورم نب ديزي
 مجهر مادقملا نب دب

 2 نانا 0 ©



 22/1 دوراه.نب ديزي
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 سابإ نب ب ءاقو ح ديزي ونبأ

 30 ينهجلا ةيواغ وبأ « حيبص نب راس

 رمع نب ءاقرو < يركشيلا

 ظ ناسيك نب ديزي < يركشيلا
 يبلجثلا ساطسن نب ديبع نب نمحرلا دبع ع روفعي وبآ

 يدبعلا نادقو - روفعي وبآ

 515/5 بوقعي مأ

 «"/ فسوب وبأ « بييبح نب ميهاربإ نب بوقعي

 5١/١ بساك نب بوقعي

 48/١ فسوب وبأ ؛ ديلولا نب بوقعي
 ١/+45 يبراحملا ثراحلا نب ىلعي

 هجد/"؟ سوأ نب دادش نب ىلعي

 ه؟/5 يدايإلا ةيمأ يبأ نب ديبع نب ىلعب

 يفوكلا يلجبلا ريمع نب نامثع < ناظقيلا وبأ

 يمورلا نبا « رمع نب دمحم نب هللا دبع < يماميلا

 دشار نب رمع - يماميلأ

 عفان نب مكحلا ب ناميلا وبأ

 ١ يتمسلا دلاخ نب فسوي

 1*+5/1  بيهص نب فسوب

 م1//١ ةيطع نب فسوب

 5/١*6 51١ راطعلا ءاربلا رشعم وبأ « يرصبلا ديزي نب فسوي

 ضل



 بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي ح فسوب وبآ

 ديلولا نب بوقعي تح فسوب وبأ

 , ه٠5//5 يديسألا بابخ نب سنوي
 | يلجعلا ديزي نب نسح < سنوي وبا
 ها يدسألا بانج نب سنوي
 006 ميلس نب سنوي

 ةه١1//١ ديبع نب سنوي
 ١//2510 رامسم نب سنوبإ

 هوح ( هو1 ء هذا ؛ هحار/١. يليألا ديزي نب سنوب,

 ش هس حب /؟

 2 ا



 «ه

 م >> رس

 هه ؛مكبرب ٠ رصم «ينالقسعلا رجح نيا ٠ ةباحصلا زييمن : يف ةباصإلا

 ٠ م ٠ ١909 ةرهاقلا ٠ ةيناثلا ةعبطلا ٠ ئلكرزلا نيددلا ريخ ٠ مالعألا

 يملعملا ىبحي نب نمحرلا دبع : قيقحت ٠ يناعمسلل ٠ باسنألا

 ٠ م ١وهل٠ ٠ توريب ٠ نيققحملا نم ةيخنو ىناميلا

 ٠ م ٠ ١95 رصم ٠ ريثك نبال ٠ ةياهنلاو ةيادبلا

 ٠ نوراه دمحم مالسلا دبع : قيقحت ٠ ظحاجلل ٠ نييبتلاو نايبلا

 م1956 ءارصم

 : قيقحت ٠ يديبزلا ىضترملا ٠ سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات
 م ٠ ١556 ١544 تيوكلا ٠ نيققحملا نم ةبخن

 0 يف يلا رج با ١ يربط حيا

 رم ميار

 دمحم دمج رد : قيقت + نيعم نب يحب ءامزلل + لطلاو ميرال

 ٠ م ٠ ١91/4 ةمركملا ةكم ء فيس روف

2 

 ايكرت ٠ يراخبلل ريبكلا خيراتلا

 د ا"ث# د



 ةيبرعلا ةغللا عمجم تاروصم ٠ ركاسع نإآل + قشمد ةنيدم خيرات
 ثلاثلا دمحأ ةخسن ٠ قشمدب

 ٠ يكاطنألا رشا واد بابسلا بيسلاعاجلاو بايو ةركذت
 ٠ م 1956 ءرصم

 ٠ دنهلا ٠ رجح نيبال ٠ بيذهتلا بيرقت

 ههه بسبب ٠ دنهلا ٠ ينالقسعلا رجح نبال ٠ بيذهتلا بيذهت

 .٠ راطيبلا نبا ٠ ةيدذغألاو ةيودألا تادرفمل عماجللا

 / ٠ م 15465 ٠ دنهلا ٠ يزارلا يتاح يبأل ٠ ليدعتلاو حرجلا

 نب دمحأ مامإلل ٠ لاجرلا ءامسأ يف لامكلا ٍبيذهت بيهذت ةصالخ
 ١و0! * توب * يراصنألا يجرزخلا هللا دبع
 .م اةيلبإ هندنل .تافرع ديلو .د :قيقحت ٠ تباث نب ناسح ناوبد

 حرجلا يف .يتنيدملا , نب يلعل ةييش يبأ نب نامثع نب دمحم تاللاؤس

 ء ضايرلا ٠ رداقلا دبع نب هللا دبع نب قفوم.: قيقحت * ليدعتلاو

 ْ : ٠ ٠م اذه:

 ٠ قشمدب ةيبرعلا.ةغللا عمجم ةروصم « .يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس
 ٠ ثلاثلا دمحأ ةخسن

 نم ةبخن : قيقحت + : . يبهذلا ( عوبطلا ) ءالبنلا مالعأ ريس
 0 ماو ٠ توريب ٠ نيققحملا

 ء رصف ٠ دحاولا دبع ىفطضم : قيقحت .ه ريثك نبال ةيوبنلا ةريسلا

 *؟م 1554

 2 سار



 ٠م رهاقلا ٠ ٠ يلبنحلا دامعلا نبا ٠. بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 ٠ءاه اسووا

 ةوههو !١ م ٠

 ٠م 195٠ توري ٠ دعس نادل ٠ ىربكلا تاقبطلا

001 يوك ايلا ساي
80 

ح يجسلق نيمأ يطعملا دبع .د
 اخ م ب

 ٠ اه أو و ةرهاقلا 3 يداب از ريفلل ٠ دطيحملا سوماقلا

 ءاها مح < ٠ دنهلا ٠ ىبالودلل ٠ ءامسألاو ىنكلا

 85 يشيبارطلا عاطم : ميدقت ٠ ملسم مامدإل ٠ ءامسألاو ىتكلا

 " م ١ةيهغ5# ء ىقىشمد

 ٠ هل ا|اممهأن .٠ ةرهاقلا ٠ ريثذلا نبال ٠ باسنألا بيالهت ف بايللا

 »و ثتوريي ٠» رداص راد ٠» روظنم نبال برعلا ناسل

 م ا!ةدباإ ٠ توريد ٠ ينالقسعلا رجح نبال ٠ نازيملا ناسل

 «هفارسشاب ةرهاقلا » ىمثيهلل » دئاوفلا عبتمو دئاوزلا مجم

 ٠ يسدقلا نيدلا ماسح

 ه 145 ٠ قشمد ٠ ناردب رداقلا دبعلهقشمد ةنيدم خيرات رصتخم

 ا١ةمه6 ركفلا راد ٠ قشمد

 د ا ”55-



 . ةيناثلا ةعبطلا ٠ يباهشلا ىفطصم ريمألا ٠ ةيعارزلا ظافلألا مجعم

 ٠ م ٠ ١5090 ةرهاقلا

 ٠ يقابلا دنع داؤلف لمحم «٠ ميركلا نآرقلا طظافلأل سرهمم ا مجعملا .

 .اه م6 ء رصم

 . ما فر

 ءاههاإ:4*٠+٠ ٠ قشمد ٠ فيس رون دمحم

 دمحم يلع : قيقحت ٠ ٠ يبهذلل ٠ لاجرلا دقن ف لادتعالا نازيم

 .م ١ةاك ا“ ءرصم ٠ . يواجبلا

 2 ونا


